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 ىبنخي ال عوطسلاره اظاهيلا ههراقتفاو * ىفتخي داكيإل ح وطول ني ري ةيطالعل اذع اوقلاو
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 مالسلا هيلع ىبنل لاق ةونيعام + لوتلا يشتيو كيفسالل قالا ف زعبفريقاقعلا ذه يف

 لخد يح ةملس مالاضيا:لاق هللا ناذاب مارب ءاو دلاءادلا باصا !ناف ءاودءاد لكل

 هنعدللا يضر ةريره يبا ىنعو انسلاب اهرماو داحر اخ هنا مرسلا ببرش.دبرت ىهو اهبلع

 ةدعملاتحصازان اهيلا ةدراور اهناقورعلاو دسجلا ضريح ة دعملا مالسللاديلع بنل لاق لاقدنا

 د
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 معلص هللا لوسر ق دصمقسلاب قورعلا تر دص ةدعملا تمقس | ذاو ةحصلايقورعلا ثردص

 7 يب ةعانصل ا ا 00 نم م نسمع“ ميق

 00 يحل | )كيتا تانج تيل وا

 ةجاعلا ساسم نا مولعصو هيلا ةج اح دشاهذوكل اماو ناكر ال اديل اوم فرشاوه يذلا ناسنالا

 ينالويهل | لقعلا نم يقرتلاوه يذلا ةقطانلا سفنلا لامكتسا نال ةريغ نيلاهنمدشاهيلا

 ةصل اوه يم ذلا ندبلا لامكب الا نكمي ال ةكلم او لعفل اب يمذل او دافتسملا لقعلا ىلا

 0 لل 0

 نأ راصعا 0010 ا ا افلا ن قطو ةولآو

 ناي مير لاشلا١ ادلالسل اةيرلاةحرت لمدتو تاق هرم رع فيك 0

 .فارثعالا ى ١١ لئاس ولا برقا نم نافرعل ١١ ىلاذ هل( احح ةيهلالارا رسآلا ىن

 لوا لكل | ىهتنموهارث ومر ل اود يل ليسا يالا زلاع 51

 هل كالو هناهرب مظعو هناطلس درع يرصنعو يكلف مسجلا لزسفلو لي كلا ملاعلا ماظن

 |: ليصحتب تهلو و اهيف ةفنصللا بئكلا ةءأ أرقب تفعش ةعانصل | ذه ةليضف ,

 لل ا كلب رج راطقإلا ءابظا تاةملتو رابعم الا ءامكح تيفدخفاهليصافت و اهلمت

 مدقملا مامالا 00 0 هللا هاثل سيئرلا حفلا ون اق ىناعم

 يارارلاو تبانكلاوعرمن ! | نم امهيم الك ىحر اشو سونيل اج ء ابطالا لض افو طارقبا

 تا ايه دخلا ىب للا أني 1 مل ترتر 4

 ا ا وو لا و
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 سافناب جازملا حالصاو ج العلا ىف نيقفوم مهنوكل دع اضبل ا: ذه نم لضفا مهل ناكن او

 ا دا ةيوسوم دياو ةيوسيع

 201101111 اوربا نإ 0 ءالخما بط الاء دب ا

 سلجم نمت دفتسا امو اذهرب رق - 6 ل أرفو

 لجبملا نفل ايرساب لجارا رع ءالا ىضترملا ءاملعلا ما هاو ءامكحأ نامل

 ًارفامع امتساو نوناقلاب انك ةءار ةءانثا يف |ادشرم امض 6 سل قيس

 رغصاالو هنملقذ االف تنك (١١ كلتا 0 ةرثكا نكي مل ناباعس الا

 مبسم أ ٌئام و ةعانصلا لم كب اتكاهتفب اط .هواهتعل طم ىو ع ابكم تنكى تلا بنكلا نمو

 طيبل ا نب اب فورعملا ىقيلاملا عم اجو لبه نبار ايخمو قناص ب | نب الج العل |ةبجعأو

 دسم و فر ىسل دنالار هز نبرهزري سين و ةيودألا يف

 ردا كيلا الباب ندع 00

 نووكيل هيلا ج انحب ام ف اف أو هعم أوج ضعب طسو دحض أوم ضعب حمدوت 0

 هيلا تنفض اف اهيلع باتكلا عضو يتلا ةعبر الا نونفلا ف تاروهشملا عيمجأ اعماج

 هن الزجوملاح رشيف ىنغملا باتي هتيمسوز اج عال !ليبس ىلءاهتدبروةروكذملابتكل اةصالخ

 كو ر نمملا ىلا لقيفوتل ليلودلل اربيل يل تفرك كا ةكلاط منع جتلعملا بيبطلا ىنغي

 ةممسس شيبس سنس

 هباحماو دك ودم“ يلمكأ نو ١ 0 انا ىلا نابل ١ ولع ةولصلاو 11000 .وزع هلل | دمح دعب اما

 ةعبر الا ةذه يف باتكلارص 2 |امنا نونف ةعبرأ ىلع باتكلا | ذه تبتردقف نير ماظل يبيطلا

 وضعءوضعو ضرم ضرمب صنختال ةيل ار وم ١ نوكي نا اماولخال ةيف هنع ثوب أن ال

 راومالاو ةيعيبطلا رومالا نع هيف ثحبب ىئذلال والا نفلاود لوالا ىلذكنوكيالوا
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 ثالوانتملاوه هيف هنع ثوحبمللأ ن وكي نااسأ ىناثلاو ص رملا غل از اوصل ظفح ةيفيكو ةيعيبطلاريغلا

 ْ كثحبب يذلا ىناثلا نفل اوه والا ىلذكنوكيالرا لد يلج اوال انلصلا نإ

 اضتخم هيف نبل | ن وكر نا اما ىناثلاو ةبكرملاو ةدرفملا ةيذغالاو ةيودالا نع هيف

 1 0000 بسم ىلا اهلاثلا نال اراك ءازلإل اكن إف لطناخم الو اوت دوضع لضومت

 ةناجالطو هتامالعو هباجساو م دغلا نيل قرغل ا نموضعوضع
 ]| را اوهف ىنانثل عل اكلاو

 هلوقبراشاا هيل اواهوحن و  ةنيزلا ْض ارُماو نيراختلا و تايمحلا نع هين نعي يذلا

 ةيودالاف ينأنلا نقلا يلكلوقب هيلمعو ديملع ينعا بطلا يئزج دعاوق يف لوال فلا
 لفلم 1 1 ل سل اثلا نف اي رمل اةكخإلار
 0-2 ل ا ا ا 2 22222 ا ل ل ل ع ل ب سس بي جب ب ا يي جس كمسلا

 2000 0 ا 2 كا ا

 0 5 0 0 ا

 هب ةقلعتماثاحب |باتكلا لح يف عورشلا لبق مدقا نا راينا ملعا* للخلا اودسب فدو

 ةصل أ ةيهج نم ناسنالا نذب لاوحا اهنم فرعتي نين اوقب ملع اح الطصا بطلا لوقاذ

 ىلع درو ام فيوعتلا اذه ىلع نريالف نكما ام ةلصاحريغ لصحتو ةلصاح ظفحتل اهم دعو

 ةرطغلا لوا نم عبس أريغل | نينجأ | نا نم ةدصل ع لوزيو 2 ام ةهج نم لاق نم

 بطل أريغل اوضعلا ىلع ق دصي ال ىلذكو ةلئاز هتدحصو | ةممصل نع لاز هنا هيلع مصب ا

 00 نم ليقامالو هلئ از هتحصوا ةحصل أ نع لاز هنا ةقلخ

 أوحالصالا ةغل اوزئ اج ريغوهو مادعنالاو ةكرست | امهو دل | ىف نيفلتخملا نيينعملا ىلع

 بيبطلا جايتحال ةبسانمامهنيبور وكذملا نينعملا ىلا احالطصا لقنف قذعل اوةداعلاو

 - تاجلاعملا ضعب نالوةداعلاكح الصالا كلذ هلريصيو اص مرظنو لماكس قذح ىلا
 قباطم تباث مزاج داقتعاهنا لوالا نيينعللاىلع لاقي ملعلا و «رحسلاىةداعلا قرخ يف
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 لالا ىفوهو لضالا يصور برعم ظفل نوناقلاو مج رداقنعا يناثلآو عقاولا ىفال
 ثلث ل اوح الو اهم كه ا اهنم فرعتيل تايئزججل أ ىلع ةقبطنم راع يطا فيو ةرطسملل سا
 هتانلاو جيشلاو لفطل | لاحك ضرمالو ةسحصب تسيلاة لاح و ضرلاو ةديصلا نيوتبل اهلل
 عوضوملا نم لاعفالا اهنعر دصي لاح اي أنانث |سيئرلا خيشلادنعو

 ةيناويحلاو ةيناسفنلاو ةيعيبطلا لاعفالا عيمج لاعف الاب دارل ا و اهل لب اقم ضرملاو ةميلس اهل

 م اردنال سنجل ةلزنمب ملع هلوق نأ م اءاف يناعملاهذه تفرعاذاو

 ىنبقي ةرثكا لب ىنظ ةرثك ١ نا ملسنال تلق ملع هنا تلق ىيكف ىنظ هر ةرثك ١بطلا

 مولا اراها دمبو ناعلاو اسمان اهم يت لل ران اسست ١

 ةاع ايفان ع بطلا هللا همحر يبار افلارصنوبا يناثلا ملعملا لاقاذهلو ناهربلاو

 دحا ولك يفو ناسن الا ندب'يف ةئصلا لصحي نااهلاعفاب سمتلي ُةقداص دابص نع

 ناسنالا ندب لاوح |اهنم فرعتي هلوقو يناثلا ىونعملاب انه ملعلا نا تلقوا هئاضع م
 يضابرلاو يهلالاو ةئيهل اح هندب لاوحا هنم فرعي الام هب جرخ# لصف ةلزنمب

 ا نا

 نسعتسم وأ باثمو | بقاعموا قولخموا نكمم هنا ةهج نم لب قالخالا او مالكلا م 8

 ليمكتلل ركذ نكماام ةلص اح ريغ لصحتو ةلصاح ظفختل هلوق واهطوم ذموا قالخإلا .

 القن حو نيدلاو ةلملا بطق ىيرولاذاتسا انالوم لاقز ارتخاللال بطلا ةياغل نايبو

 اهركذ بجو عبر الا للعلاب هرهوج قلعت اذا عوشلا نا ءافشلا ىفركذ هنا خيشلا نع

 دي دح نم ةنختم يع انص هل آ هنأ قيسلا دح يف لاقي امك الم ىدعأ نوكحبل : دح يف

 ليكشي لاو الا نفلإ ةلاتقلا ىف واول مسا رسل لقول نا ناس رظم لوا
 هي م دع ا زيتي يلع

 1 ال 0

 ب
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 تلت نا لكلا لمشي لوقب لب ت قو نو دت وو ضرم نو د ضرم و صخش نود
 حاورالاوءاضعالاو طالخالاو جازطاو ناكرالا ه ثح#ب |نالقيلكر وا اهلك ةيعيبطلارومالا

 عينعا ديقلا اذه يفوت دئانل | امف صخش نود صخشب صتخبال ىلكث حب لاعفالاو ئوفلاو

 ضر.و صخ*ب صنخبهجو ىلعر ومال اةذه نعم رجلا ف حسي دقتلق ىلكل وقبدلوق

 هلوقب ز رتحافةاوقوضيرملا كلذ حاوراو ضيرملا | ذه طالخا نع ثححب امكرخآ نود تقوو

 نالرظنو و ماع امهالكو يلمع ءز + لولاو يبرظن زج لا مسقني بطلا لوقنف اذه نع لك

 نايبل هيف ضرعني ناربغ نم طقف داقتعالا ديفص هيف ميلعتلا نوكي ام يبرظنل أ ءزجلاب دارملا

 ةعبرا طالخالاو ةعست ةجزمالاو ةعبرا ناكرالا نا بطلا ىف لاقيام لثم لمعلا ةيفيك

 نوكي ام ىلمعلا ءزجلاب دارملاو ةثلث تايمعلا ف انصا ناو ةبكرماصاو# رغم اما ءاضع الأو

 م اروالا نا بطلا يف لاقي ملثم لمعلا ةيفيكب قلعتي يأرل كل ذو يأرلا ديفص هيف ميلعتلا

 عدا يا ول ا وو طاطا

 يىخرملاب

 بسحب اهين جالعلا فالتخاروهظلرك ذلاب ةر احلا مارو الا صصخ امناو ةفرصلا

 5 .اللسملا ىلعرصتقي ط اطعن الا ىفو ةللع |تايخرملا ىلعرصتقي ءاهتن الا دنعو

 نا بجياال اهناف ةدرابلا ماروالا فالخب صاخريب دت تقو لكل ذا ةعبرالا تاقوالا

 تايخرملا اهيل فاضي لب ةداملارجتع' نم اذوخ ةفرصلا تاع دارلا ءادتب الا ىف لمعتسي

 راك زازا طيس ةيبيطلا ]مالا و ةيطيللا روم الابوطلا ةمرا «وازجا يرطظلاو
 اهب استنالاهب تيمس امناو لاعفالاو ئووقلاو حاورالاو ءاضعالاو 20
 تاذلاب هنوكسلو يعيبطلا مسا ىنعأ هيفي هلام هك رعالرالا ءدبملا ىه ورادبيطل | ني

 ىفوار هو |حاورالااسعدلاو !ءالخالاو ناكرالا يه 0
 رومالاليقو لاعفالا يهو ةياغا ةيناثل ا ةروصلا اهنال ىيوقلاو ئلوالا ةروصلا هنال جازملا

 ةروصلاكن انثاو ة املاك ةعبرا ةئس يهو ناسن الا ندبل موقملا ءزجل اك نوكيام ةيعيبطلا



 يل ْ

 رثالاوه لعفلا نال لاعنالاو نئوقلا نيبدي دشلا ىاعتلل اهب لاعفالا اوقعلا ءابطالا ى

 رجل ا ءازجا نم يناثلا ءزجل اوها ذه ناسنالا ندب لاوحاب ملءلاورئؤمل اوه ةوقل او

 عنايسالاب ؛ ملعلاو سوني 1 أو ضرملاو ةحصل | يهن دبل !لاوحاو يرظنلا

 ئشلا دوجو هيلع فنوتيام كيملاو يرطنلا رجلا ارجل نم ثلاثلا ءزج وها ذه

 ئشل ادوجو هيلع ىنقوتي ام عيمج يو ةماثلا ةلعلا ىمسيو ماتاعا ببسل !أ ىلذو

 وهو عوشلا دوجو هيلع فقوتيام ضعبوهو صقاناماو :دوجو نع بسملا كفني الو

 ينالخاد نوكي نااما ضعبلا كلذ نال ةيئاغو ةيلعافو ةيروصو ُدِي دام ةعب را بابسا

 را 0 لعفلاب لد ع يتلا وكي نااق لكلاولاو هنع اجر اخو اعوشلا ىلذ

 رثؤيناام اج راخ اهلارريزللا ديدن ناد شخ داملا ببسلاوهو ةوقلا ايواريرسلا لكشك

 ناب هتيهامب لب :دوجوبرث ٌؤيالوا راع كي لع انلاوهو داجب الا هلعف نوكي نابةدوجوب

 ةلعلا لاقي ى ١ ذلونريوشلا نللغ نسزاعل كى 3 أو ىمامتل اوهولعغلاب انالع هلع افلالعجب

 يف بويعل أ رع كلسحلا هيارزلك زوال ان هيلع افلا ةلعلا ٌديلعل ةلع ىه هيث اغلا

 كروبعلاا نعفةئمالس عمالارير دارس ليودفملا السد تسع

 انهه بابسالاب دارملاو اهعم الا متيال هلعف ن اللعافلا ةلمج نم تالالا كاوفالاو
 ناسنالا نديوه يداملا ببسل اودوجو اهل ناك ا ةثلاثل اهل الار ضرملاو وصلا نابسا

 لادتعا لوصح دنع ةلصاحل أ ةثيه !اوه ةحصلل يبروصلا ببسلاو ةناضعأ نم وضعوأ

 ةميصلل يلءافلاو ًَض رطل ج ازملا ل وصح دنع ةلصا أ ةئيهل اوه ضرمللو يبحصلا جازملا

 ضرملل أ ءاذ ببس مدع و يعيبط ١! نئرجملا ى لع ةير و نصل ةتسلارزرعا وايرعوا

 عبار أوه اذه لئالدلاب م اغلا اهب دع فارما لاع دق ةمالوب كح ل يئاغلاو

 امك ضر اوعلاو تامالعل ل الدلابدا ارطاو ىرظنلا ءزدع أءازجا نم

 0 !١ةبلغ اع ةروراقلا ةرمح نمو بلقل اةرارح لو لع هتعرس و ضبنلا ثم نم لدئسي



 (0) ظ

 نئالدلا ولا يحل 0 ليا نلع ةيرانلاو ةينر انلا اهترفص

 2 ضراوعلا لم ملعب نأ ىلا ج )| رب انيببق م نقينب ضرطأو خصل أببس ملعي مل امبر هنال ضارعالأو

 نيبنخ نانوكيدتو نيرهاظن انوكيدت امهب ابساو ضرملاوةحصل | نالو سيئر 34 لافامك
 ضراوعلا بطلا ف فرعي نا بجبفضراوعلا نم لال دتسالاب لب سجلاب نالانيإل
 لصيتي امنا عوشل اب ملعل ءلا نا ةيقيقحل |مولعلا ىف نيبث دقو ضرملاو ةححصل | نم ضرعت يلا
 هتيامناف نكت مل ناو ةرهاظ بابسا هل تن اكنا هيدابمو هبابساب ملعلا ةهج نم 0
 يمدابملا اماو ببسلا نعم تول هن ان ةيثاذلا هم: راولو هضراوعب ملعلا ؛ ةهج ىن

 ملعلا اهيلع ىنتيي ىلا تامدنملا ىلعو دو دل | ىلءوةيلع قاطي هنال ببسل | نممعأ ىهن

 مراوللا 0 لا د دافتسمباو ينيقبلاملعلاوه بابسالا نم دافتسملا ملعلا و عئانصلاو
 يئالا ي انلاو يملا ملعلا هل لاقي لوالاو قبسامك جار داقتع اوهو نلثلا ىنعمبوه
 ناويع للا رضرملاو سلا لوك هلا ةيهام نع اهكاكتن !ليعتسي نا اما ةيثاذل !ضراوعلاو

 2200 اكل ضيملاو ل ا

 هذوكرامتعاب مسجلا ناكرالا اداذح] يلب ةينابأبلا ىومالا و ,ةقواافملا ةيتاذل ا ضراوعلاب

 ةيلا ليلحتل أ ءاهتنارابتعابوارصنعهنمبيكرتل ا ءا دئبارابتعابوانكر ىيمسي لعفلاب بكرملل زج

 ةطيس ماسجا ناكرالاو ةعبرالا رصانعلا دحاب نكرلا اوصصخ.ءابطالا ناالا اسقطسا

 أ ديما ىلا داجللا و كلالتلو نيريعلا يه ىتلا ةثلثلا ديلاوملل ةيلوا ءازجا ىه

 0 سعأ | ىلعوةطقنلاو ة دحولاك هل ءزجال اموهو يهل الا ىف لمعتسللاب نانا ف

 دل أو مسالا ىف هلكحلو امم نيوسنيملا رجب لفذلا ء ازجالاهباشتملاوهوع ابطادلا ذيع

 اذهورانلاو ءاءاك دواليب الا نم بكرتب مل يذلا ىلعو مظعلاو ملل ك

 ملعلا بحاص نم تاملسملا ليطلب هريغال ةعبرا اهنوكو ةعيرا ئيهوان هب دارب يمذل اوه

 اهنم ناثثاو نافيفخ اهنم نانث اريغتلا تيب نم ةيعيبطلا ماسج الا فر ظانلا ىعيبطلا
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 ويفهلاو فاضم ءالأو قلظم ليفث ضرالاو ف اضم ءاوهلاو قلطم لليتخ الاون
 زكرطاوحن كرحتين !هعابط يف يذل اوه ليقثل او طيصملاوسن رحتي نا هعابط يف يذلاوه

 برقلا بسحبو اهطالتخاو ةعبرالا هذه جازتم نم لصحت ةثلثل | ديلاومل ا نا ملعأ
 شا ناكطسولا لا بلوق اليبكر لور اكح املكف ديئاولا لولتح هنعمل رسولا ظل ١

 نداعم لاو سفنلا قلعت قدسي الا دج دعب !ذاو ناسن الا سفنك فرش ١ سفنل ! نا دعتسا

 سبايلا ديفتسيف اهتضوحم نع لوزتواهنم دحاو لك ةروسرسكنت نا يهاهجازتما8 دئافو

 اقطلتراحلا نم درابل او رارقلل نابثو اماسمتسا سبايلا نم بطرلاو عابطناللاعاوطناو ناطر

 ةراح يهورانلا ل ادتعالا ىلا ابيرق نوكي كلذك ناك ١ ناو ارارقو انكمتدر ابلا نصر احلأو اجيضن
 ضراعم هقواعي ملو هعبطو يلخا ذا يارمقل | ىكلفرعقم يعيبطل اهعضوم طيسب مسج ىهو ةسباب

 عئشلا ناملع | لاكش |ضعب اهيفن اهتسوبب ام | ةسوسحم ةرهاظن اهترارحام | كلانه ةرارق ناك

 ةدضو لعفلاب سب ايلاوهورسعب لاكشالل لباق ييذلاوه ل وال |نيينعملا ىلع لاقي سبايلا

 درا هيدي لعل نو ملا الا نولغ در واذا يذلا ااناتلاو لفطرلا
 ةسباي نكت ملولاهن ا ةسبايرانلا نأ ىلع ليلدلا لبق ةوقلاب سالف اما

 ةلاعتس ا تناكلةبطر تناكا ناو ةطس اوالف الواةلوهسب ل اكشال !لبقت نا اما اهن الةبطر

 وظن هيفو اهيلا سب ايلا بطحل ا ةلاحتسا نم لهساو ع رسارانلا ىلا بن 00
 هيلع بلاغلا ءاودلا نالطقف ٌةوقلاب ةسبايو ةوقلابو لعفلاب ةراحرانلا لاقيو ا ئاوالاو

 رار باع يضور وال را انلا ءازجالا
 ادخل فز ملا رانلا نوكت نا لمتحيو اهينفتو اهففجتو ةبطرلا ءازجالا للحتت
 ةسباي ةفرصلارانلا ىلت نوكي حو ءاوعلا لن لا هذيكالوهسب لانالا لقال
 رانلا تحلو ءاملا قوف ىعيبطل اهعضوم طيم .ب سجوهو بطر ,راحوهو ءاوهلاو اضيا لعفلاب

 ةفاضإإلاب ليث هنادل لاقيالز ,يفخ ءاملاو ضرالا ىلا ةقاصضالاب يا ةبف اضالا هنفخ ةذهو
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 جازمللا ثحب

)1١( 

 "هل لاقيالءاملا نا امكدح او نىلا ةبسنلاب لقثلاو نيمسجل |ىلا ةبسنلاب ةفحل |نالرانلا ىلا

 ءاوهلاةرارح ىلع ليادل اورانلاو ءاوهلا ىل اةبسنلاب ليقث لب ضرال ىلا ةبسنلاب ىيفخدنا
 بطر درابوهوءاللاو ةلوهس لاكشالا هلوبق هتبوطر لع لبل دل اوءاملا قوف هرارقو هتفخ
 0 1 سم

 1 لا سلا ملاك ِ

 ءاللا ةبوطر نم لوقا ءاوهلا ةبوطرو ءاوهلا ةرارح نم لووقارانلا ةرارح نا ملعأ

 مدرب !اقلطم لقثالا نا قحأ أو فالخ هيفف سكعلابو ا ءاملا نم درب ا ضرالا نااما

 ينان يما جازملااهبن نوت دورب ىلع نيعت ءاملاةيوطر نا لاقي ناالامهللا ف اضللا ليقثلا

 ةداضنم تايفيكل عافت نمةلصاح ةسوملمهًةيفي نئهو جازملا ةيعيبطل ار وص ال | نم ةعبسلا

 جراخع اا ال1 دل اب رعالاو نوط ةيناكلا:ءارجالا كم ص انغ قأ ةدوجوم

 ماسقا ةعبر ىلا مسقنت يهو اهلم اح ء ازجا يف ةبسنالوةمسق ىضنقتالو اهلماح نعواهنم

 ةدتخملاتاينيكلا كلانا تايمكلاب ةصتخملاتايغيكلا ا ةسوصملاتاينكل لوالا

 هيدعلا دادعتسالا يا ةيدادعتسالا تايفيكلا عبارلا ةيناويحلا سفنالا تاوذب

 ةيفيكلا ىلا لعفلا دانساو تاسوسحملا عاون ا ضعب ةسوململاةبغيكل او ل اعفن لاو لعفل اومعن

 اذكودرابلا ةيفيكةروسر كار راحلا ةيفيك نولوقي مهنال ميقثسم ءابطالا به ذم نىلع

 ه وصلا ىلا لعفلا دنس ةناف ذ ميكعل أ اماواجزتم| اذاراحل | ةيفيكةروسرسكت درابلا ةيفيك

 دازيا ذه كلعف ةيفيكلل ةلماعلا ةداللا ىلا لاعفتالاو تايفيكلا ءدبم ىه يتلا ةيعونلا

 طرتشا نا مثا ذه داضتم تايفيك يدابم لعافت نم لاقيف يمدابملا ةظنل فيرعتلا ىف

 ناني دوجول نات اذل | امه نا دضلا لاقيف ميشلا به نموه امكامهنيب فالخ ا ةياغ ني دضل ا ىف

 نضضايبلاو ةدوربلاو ةرارحل ا لثم فالغل ا. ةياغ امهليب دحاو ع وضوم ىلع ناثبق اعنملا
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 ئلوالا ةجردلا فراخ ءاود نم لصاعلا ىناثلا جازملا جاردنا نوكيف داوسلاو

 ىنيداضتملا نص لصح يذلا نم ةلوصحةطساوب فيرعتلا اذه يف ةيناثل اةجردلا فراحو

 هناف ىلذ مهفاف ةطساو ءالب هيف جر دنيف ةرغصل ةىفصلا وةرمعلال ثم فالغلا ةياغط هيما

 لعفلا لص ىتحرصانعلا نيب س انتل لابععلا ”رصاتعلا ءازج ارغصت بجي امناو قيقد

 ناكلملك) اهناعو تشاو ةكراشمب يبا ةسامملاب ال ار ثؤتالةينامسجل | نوقلا ناللاعفنالاو

 0 هاا م“ كلما .

 0 0 ان راد ولم يلد

 ةيفيكلا ور ادقملا ىف عوفاكتملاوهه:دوجو عنتما يذلا ليف ف ةيفيكلا لتس اج ادقملا

 نر ىلا ا هنالإ (نولع تيرا .كلر ساق بلاغ * حوكيال الام

 موا ا كل اج ان ل

 طسقلاابن ايفيكواهت ايمكبرص انعل | نم جزتمملا ىاعرفوت دق نوكي ناوهو ةمسقلا ف ل دعلا نم

 نا نعل نوم كتارقاب جلانز نوكم ىلا ةي ناستإلا و عال

 نوكي ناسي ماكاو نئلمافإو سار ونوال ا 0

 نوكي نا ج انحب دسالا ناو اهلوبقل دعتسي 2

 يعل برك هرازل را نوح تحب نا بنر الاوامادقم اع اج نوكيل جازلاراح ْ

 لادثعالا لاوالا ضنا ]و هيلع نوب انآ جانب ام اسس لدنعم اهنمدحاواكو

 وهو لدتعمريغو يبن رالا لادتعالا ثلاثلاو يمدسالا لادنعالا يناثلاو يناسنالا
 سسمسلل حل ا سمسا شاني ب بيني سس لس سلسال

 ماسقا ةعبر |اضياوهو كنك رماماو سب ايو بطرودرابور اح ماسقأ ؛ لعد آعب راوهودرفماما
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 جذاساما ةينامثلا و ذه نم دحاولخو بطر در اب سبايدر اب بطر راح سبايراح

 امسقرشع ةئس عومجملا نوكيف بلاغ طلخ هعم نوكي ىداموا بلاغ طاخ هعم نوكيال

 ؛هدرونلو
 لو كب طرلاو دربلا هلان سكدرابلاو ىلوالا ةبترملاف قدلا ىلذكو سمشلا

 سبابلار الاف ةجذاملا ةبكرملا ةعبر الااماو يغارفتسالا منشتلاسبايلاو لهرتلا

 ةيبونجلا ح ايرلا قاشنتسا رثكتسا نمك بطرلا راحل او ةثلاثلاو ةيناثلةبترملا فق دلاك

 لوا يف ةحرقلا محلك ناسنالا محل نوكي ناوهو مكعتسملا لهرتلاكبطرلا درابلاو .

 بطرلار اعلا, ب غلاك سبايلار اعلاف ةيداملااماو ةخوهبشلا ق دك سب ايلا درابلاو هئابن

 يمداملا جازملا ءوساماو ناطرسلا<سبايلادر ابلاو يلافلاكبطرلا درابلاو ةقبطملاك

 اهلؤدام لك نال ىلذو هلل اهمحر مامالا هلاق ام نيلع لكشي ىلذف ةدحاو ةيفيكيف

 نيدلاو ةلملاب طق نيقفحملا ناتسا لاق ةدحاو ةيفيك عم يمداصر وصتي فيكف ناتيفيك

 ناطلخ ندبل !ىلع بلغي ناامهدحا نيبجول ادحا ىلع كل ذروصني امنا تايلكلا حرش يف

 اذاف ندبلا ىلعابلغ اذا ءارغصلا و م دلاك ورخا يف نا داضنم ةيفيك يف ناقف ا وثم

 سكعلابو ءارفصلا ةسوبيب مدلا ةبوط رك رخالاب نيت داضتملا نم دح اولك تعف دنا

 ىيلعواب داما درغماراح ج ازملا اذه نوكيف ةرارحل أ ىهو ةقفتملا ةدح اولا ةيفيكل | تيقب

 وث ونال نيئيفيكلا ىىدحا نوكي نا امهيناثو قيرطلا اذهب ماسقالا ىف 8 جارخساب

 ةيدام اهنوك عمة دحاو ةيفيك هيفرثوللا نوكياذه ىلعو بابسالا نم ببس ندبلا ىف

 يناسنالا لادتعألا ىف تفرع الي ناسنالا جازم ةجزمالا لدعاو يلوا نوال ةقيرطلاو

 ءاوئسالا طخو ءاوتسالا طخ ناكس هفانصا ل دع او ىقيقححأ |ل ادنعالا نلا برق !هن | نم

 ملاعلل اعط اقراهتلا لدعم ةرئاد سطس يهوت نم ضرالا سطس ئيلع هث دابتلا ةرئادلاوه
 بناجلاو عساتلا ىلفلارهو طبحملاىلفل | ةقطيموهراهنل ل دعمو ىبونجو يل امش نيفصنب

 ةرارح ةيفرثا نمكر احل اذ ةجذاسلا 8 درفملا ةعبرالاام | لوقنف اهنم دح ولكل



 كسلا
 يس ئامشلا

 يزاو !ا عضوملا ىف ناك اناهنااندن :ء مص دقف فانصالا تربتعا اذا حر سيئرلا

 زاحبلابلابجلا نه ىنع ا داضمرم !ةيضرالا ب ابسالا نم هل ضرعي ملو ةرامعر اهنلا ل دعمل

 عقيوذلان ظلا نا صو يقيقحأ ألا دنعال ىلا فانصالا برقا اهن اكس نوكي نا بجبف

 هشل |ةئص اسم ناف دس اف نظديف سمشلا برق ببسب ل | دنعال نع اجورخ كانه نام
 ةبراقم نم يبا اهتبراقم نم ةنوهتسلا ىلا يما ءاوهلل ار يغتو ةباكن لق | ءاوتسإل طخ يف يا كانه

 وهو انه امم اضر هرثكالاواعبارلا ميلق ال اوهواهبف ضيشل | ناك يتلا دالبلا ىف يجاانههسمشلا

 ءاوتسالا طخ يف سأرلا تتماسانا سمشلا نال كل ذك ناكامناو سداسلاو سماخلا

 رثكاوه اموا انههاماو ادوق ناكناو ةرث لقيم ديملا ذا ببسلاوةعرسب لوزن لب 0

 ح نوكيو ةريثكام ايا ىل ذك ىقبت ٌسأرلا تحس نم تبرق ذا نسمشل !ناف انيه امماضو

 8 عا

 اضرعرثك اوه نم سور سمشلا تماسن مل ناو يا تماس مل ناوافيعتض ناكناو ةرثا

 لداعنل ىلذو ةهباشتم ةلضاف ءاوتسالا طخ ناكس لاوحا يبا مهل اوحارئ اس مث انبه امم

 مهغيصن الو مهليلرصقو مهراهن لوطل مهريغ فالخب امئا د امهيو 0

 توافتل ا مظعيالف اريثك مهتمسى ء دعبتؤل سمشلا ىن إل كربلا ديدش مه ءاتشال ومحل أ دي دش سيل

 ىلذو رهش فصنور هش وهو ةريصق امهنم دحأ ولك ة دمف ىلذ عمو هئاتشو هفيص نيب
 َُك وقرتسحتال .هنال عبارل |ميلثالا ناكس من ةئيهلا ملع يف ررقن ايكدين لن لك املا لوصف نال

 نونن نوج الو ثلاثلا لواو يناثلا ميلفالارخآ يفامك مهس ور سمهلا ةتصاسم ماودب

 لدعانابشلاو عباسلاو سداسلاو سماخل أرخآ ناكسكم هس ور نع سمشل لادعب ماودب

 نابشلا ةرارحو ى ند ملا مهتر ا مهترارح ىلذلف بطرا مهنا مهنكلو لو ةرا رحل أى مهن مكاو وواسي نايبصلاو

 ةبوطرلاو ةييرغلاو ةيزيرفلا ةرارحلاو ةعبر الا نانسالاانههر وصنب نا بج دحا
 3ك
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 ظفحب ةيفاو 0 ارا يول لل نسعي ىدلا اللا ملا نع را د ا

 فوّقول نم م مث كنس نيثلل نم بيرت ىئلاوهوومنللا ىف :دايزلابو ةيزيرغ !١ةرارحلا

 ه١ |١ طع ةيفااورف ةيزدر 0 !| هيف يراوكفل يذلا نامزلا نعف كر ابعوهو

 ةيوق يا ةباش 52000 نوكت هيف ةرارحع بأ نالدبلاب رمل امنا كيايشلا سوهو طفف ةيزيرغلا

 بسح# نيعيزاو ا ةنس نيثلثو لوتس ىلا جعاعلا هوت بوق يارانلا تبش مهلوق نم

 يذلا نامزلا نع ةر ابعوهو ةوقلا نم ع اقب عم ط اطعنالا نس مث ميلاقالاو ةجزمالا

 وهو هبدتعي الاناصقن ةيزيرغلا ةرارحلا ظفح نع ةصقان ةيزيرغلا ةبوطرلا هين نوك

 نع ةصقان ةيزيرغلا ةبوطر ١! هين نوكنت يذلا نامزلا نع ةر ابعوهو فعضلا روهظ

 ةثادعل ا نسور رمعلارخآ ىلا ةخوضيشلا سوهو ارهاظاناصقن ةيزيرغلا ةرارحلا ظفح

 يناثلا الوافكرسلاو ضوهنلل ِ اضعالا دعئسم ليوكب نأ ف ١ دولوملانالم اسفقأ ةسمخ مسقتيومنلاو

 نوك عم نوكي نام ألوالاو ضوهنلا دادعتسا ثقو ولا ةدالولا نموهو ةيلوفطل | نوه

 دمر ملاكا ا

 ئتنلاوه لوالاو ةيمالغلاوه يناثلا]لوالقبدق هجولا نا عم نوكيا اما ل ىالاو او ع رعرتلاوه

 انا ننيوللاع ءابطالا لضان او دنع ىهنةيزيرغلا ةرارعلا اي ولا دن ولا 2 ف

 لصحورصانعلا ءازجارت ا سطلاخا نا ىمرانلا ءزجلا 'نالابكل دو ارا نم الاتسإلل ةيرضنعلا

 غلبي ملوالا دتع او اخيط بكرملا كلذ ديفي ثيبعب ير انلا ءزجل ا ىلذ ناكو بكرم اهنم

 ىل ذفةج افلا بجوي ثيح ىلا ةلقلا الو ةماوق لظبيو هقرحب قربك ئى | ةرثكل ١ ىف

 درابلا عف دامك اهناو و دنع ةيزير غلاة رارعل أوه ان رخام هناش ىذلا ىرانلا نجلا

 بكرملا ديفي م هيلع دراولا بيرغل ار احلا عف دت ىل ذك ة داضملاب بكوملا ىلع دراولا.
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 سيل ةييرغلاو ةيزيرغلا ةرارحلا نيب ياغتلا اذه نلعف ل دن عملا يضنل اب لاصاحعلا لاضالا لا

 ول ةييرغلا و هلاوح الأ ي انسه بكرملا نم ءزجابزي ررغلا ن وكب امهنيب ثو افتلالب ةيهاملاو

 ىنابلةقيقعلاو عولل اب ةرياغم يذ ةيزيرغلا ةرارحلانا نفل اطاطسر 0 الاملعملا كيعو كلا

 ئوقلاو سفنلا ضافت امك اهل دعتسملا بكرملا يلع ضافت ةرارحل ا هذه ناو تارارجلا

 ىلا ةيلصالا ةبوطرلا سونبل اج دنع ةيزيرغلا ةبوطرلاب دارملاو
 تفرع اذاو بكرملا ءزج ى 0

 ىابشلا ف نينيزيرفلا ةيوطر 0 ملا نال اشملاو لوهكلا نم ل دعا نابشلا نا ماع اف كلذ

 ًادبملا لا تبرقا نايبصلا نال نابشلا نمرثكا ن ايبصلا ىف ةيزيرغلا ةبوطرل ا نكل لامكل !نلع

 نايبصلابدارملاو دل د تعمم ةرار جودت ةيوطرب الا لصعب ال ىلذوومنلا أ نوجاتمحب هبنالو

 َْك 0 اذامكذن١ نع | نس م اسق !لمشي ام ةرارحأ ل هلوقف

 ةبوطرلا فو لدتعملاك ةرارسلا ىف مهجازه ةث ادحلارخآ ولا يا ةثادسلا ىلا ةيلوفطلا نم هىنعا
 ةراول 3 ةلابلا ةبب غل تا ند لهكاو 1

 || ظ

 ةيلصال أ 18 0 امل كد نا ةمضادل ١ ةوقلا 53 0

 ببسو ةيزيرغلا ةرارحلل : داضم ىلتو ةبيرغلا تابوطرلاو تالضفلا بلغي ىلذلواضنا

 م 5 6م 1 م 3 300 رس .٠ 50 عال. ||
 ةبيرغلا ةيوطرلادادزبو ك اتيزيرغلا ةبوطرلاو ةرارع صعب م لك مرجالنقنخ 5 هن نول

 لش انالادلج مئقب ابسلا ةلمنادلج ءاضعالا ل دعاو يعببطلا توملا لصحي نح ةلابل | ةيلضفلا
 حمل جاى ا سا سس سس سصسيسسس سبايس اب ا يلبس لل حبيبي ب حي بيس _ حلل لحي يسلم

 لعشت نال اة طم دلجلا مث ديلا داج .؛فكحلادلج مثةحاارلا دلج من عب اصال ادلج مثةبق ابا

 داجأ | نا نلع ل دي ىنا ناهرب اذهو لغم هفصنو دمج هفصن يبواسنلاب جوزمم ءام ن

 ماسجالا سنبا نم طال | ناسح مسج نع لعفنت ال ىلذكو ةدوربلاوةرارحلا ين لدنعم .

 ةسوبيلاو ةبوطرلا ىفدلجلا لا دتعا نىىاع ل دياذهو ةيوسلا: نلعان اماذا ء املاك اهليس ١و بازتلا#

 يمل ناهرباذهو هندوربوبصعلا ةسوبيي هيف ناتنث الا امهتبوطرو مدلاو حورلا ةرارح ل دعني هنالو



 جزام

11 
 . عبطلاب ةمك احل ام نوكت داحت ىرخالا عباصالا لماناو ةبابسلا ةلمنا دلج ناكالبو
 للا لع وركب نا ببسي زكاعلا نال دولجلا ل دع! تناك تاسو هلا ريداقم يف

 آ70 1 بلقلا ءاضمالا را اةرعابكولاب نءفرطلاج ورخب سحب تح نيفرطلا ىلا

 "1 اللاسنل اجناليق نافةكرسل اها د هثالو ن دبلا فم درحا نم: راذشو ح را

 نحو رثكأ هيلع مهم كلا نوكي كلذ نو دوه ذلاو ب لقا اهبلع محشلا ن وكي اجازمى هند | يه

 ةنوخسلا ف ىلذ نو ددبكلا دجنو ري نك مح هيلاوح نئلعواجازم ءاضعالا نم“ | بلقل ادجن

 ١ لقعف ىفكي سبل كلو سونيلاج لاقامكوه اقوا ذه نع ماو اا دقاناق محا هيلع سيلو

 دبكلاو مشن أسم ةيلعوهامكب لقلا نوكي نأ بجونرخااب ابسا انبه نافدحاو لووتف ءايشالا ةذه

 دبكل |ةقراقم دعب مسدتي لبامسد نوكيالدبكل 'ىفدلوتملا مدل نال كلذوهنعةيراعو كلذ نود

 م10 7 اوممدلا ىاعوفطيدبف نوكي يذلا مسدلاو بلقل نيبو اهنيب ىنلا قورعلا ىف
 اكلنا سني مدلا قون هنال مسدل !اهعمرذجنا "ا مدلا بلقلا ب ذج اذاةبصاغ اغلووقأو أو كلذ يف

 عضاوملا فةجو للا ىتلت اذهلف م كارا نكلايذلم نزلا وج زلءاذغلو !| جاتحب بلصدنال هب

 عوشدبكلا ىف سيلو فيراضغلاو بصعلا هيف يذل ا عضؤملاوهواهج ا ىلا

 جر هسلج بم نمو نافتسملا لوصفلا نم لسفوهو سحلا ةياغيف قيقحتاذهو كلذ نم

 مهلا | 'ةيوق ةرارحبالا نا دجويال امهو مدلاى ل هتلاحاو سوليكل |خمأت اهلعف نال دبكل مث أم

 ديار ملا ةلآ اهنالف دبكل 0000 او مدل نع نوكتي هن الفراح هنااا
 ماسق |ةئلث ىلامسقني ندبلا ىف يذلا مح الأ نا ملعا منا ذه ةيوق ةرارح ىل |ةجاتمحم ى هو

 رهاظ يف يذل كا زاثلا انكر فار ؛كاوهو لضعلا ىف يذلا 3

 يددغلا م للا نلاثلاو ناتسالا بي ذلاكوةز ام بشي هبةيسرافلاب ىمسملا هنطابو بلصل

 باصعالا نمولخت ال ىقابلا نال عيمجأ اا زاثلا مسقلاو نيب دثلاو نييثنالا مسلك

 دلوئي هنال ىل قو لن اكل زا ةرثكلت در ابان ار رخل طمس ف3 ,ابلا ماسجالاور لاو
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 ناخ دلاو فرصلا ن اخ دلا نم دقعناور اخبلا طلخ نم هلع اخبام للحت يناخ دراخ) نم

 امنا و د اقعن الاب درب دقهن الر عشل | تقرافدق ةيرانلاو ةيران ءازج ا اهطلاخب ةيضرا ءازجاوه

 ط الخالا نم هت دام نال ناخدلا ىف يلا ةينهدلا ن م أهي 111 ةيضرالا تيقب

 5 مدل )اب هيلا ةيئاجلا قور عل | | ضعب هيف مظع ١ نالف مظعلا مدربا هنااص او

 "0 اواضيا بلص هنال فو رضغلا مث هيف ةيضرالا ازجالاةرثكلا دراب ناكامن أو

 درابهنا اما طابرلا مث مظعلا نمرثكح اهيف مدلا نال مظعلا نم ادرب لقاوه كلينت

 هنالف فورضغلا نمادرب لقاهنااماو ليلف همد و بلص ةماوقو مظعلا نم تبان هنالف

 لقا هنااماو ليلق هم دو بلص ةماوق نالف دراب هنااما بصعلا مئرثكا هم دو هنم يلا

 راب هنا اما ع اختل من مث ةرارح يناسفنلا حورلا نم ديفتسي بصعلا نالذ طابرلا نمادرب

 يذلا بصعلل تبنم هنالو ىمغلب مد هءاذغ نالدراب 9 هو غ امدلا نم ةبعش هن الف

 طيمحت هن الو يممغلب م دب يب ذتغي هنأ نم تفرع املف دراب هن | اما غامدلا مث درابوه

 لقا هنا اماو مظع يناثلا ورهوجلا ىبصع لوالا نال نادراب اهو فحل أو ةمأ كب
1 ٍ 

 ءاضعالا سبيا ىارغشلا اهسياو اح او رارثكاو هنصاماوق نيلا هنالف ع اخنلا نم !دوب

 كيلدلاو طالخالا هتدام يذلا ناخدلا نم نوكتم هنالع تحال هلعج امناورعشلا

 نالو مظعلا نص دربا هنا ينو هت دو رب يفرمام مظعلا نم سبيا هنا ىبلعو هتسوبي ىلع

 م للملا 'منرعملا كفالس يول نول لنا !اب ىذتغي تاناويحل ا ضعب

 نال وسللا لا اهبطرا ا كلا كسا أر. ين تفرع ءال اهلك ب صعلا مئط طابرلا مث تورط

 ةيلغلف بطر امنا انما 0 1 ام ةينااط ازجالا هيلع ىلاغلا

 مب 1 همورلا ىيفسلا نرالق لو ١١ نم ةبوطر لقا هناامأو ةيئالاو ةيئاوبلا ءازجالا

 ّح ل فال اه نلارثكا يف تا 0 3 | 0 0 ١ ل ل هلال م وهلا

 هنال لو الاخ هانلا | نم ماظن لوطا ار نا رول كاووخرلا مع أم

 د

 مالا ا "او
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 نا

 نييثنالا م ل لثموه يذلاوخرلا ملل نم نيلاوهو عاخنلا نم ىيلا غامدلا نا كشال

 اول ال سلا لل سرب احط يذلا بنر :لاوهاا ذه لاب كني بلال

 ر اتوالاو ءاشغلاو مغلبل او مدلاو حورلا تاقبطلا هذه يفرك ذي ملامناح ر ىنصملا

 0 اضعالا نم تسيل لولا ةثلثلا نال بيت رثلا كلذ يف ةروكذم تناك ن او

 ةيعيبطل ارومالاثل ةرضااهتلاو نارو ذمامهو طابرلاو باصعاالا نم ةبكرمراث والاو

 "ديالو ل يولبكلا نم نت اكل ايس بطر مسجاتلخلاو طالخ.الا اهنم ةعبسلا ثلاثوا

 ملع [طاخلا نوط ررقثي ينح ةعبرالا موضملاو سوليكل او ءاذغلا نينغضالوا روصتي نأ

 ةيكاذغلا ةروصلاعلخدق يذلا مسجلا ىلع امهدح | نيينعم نولع لاقي بطلا ىف ءاذغلا نا

 ىلذكةوقلابوه يذلا مسج !ىلعا بيرن ان ريلمفلاب ءااذغ اذهنو ةيوشعلا ةووضلا نسلو

 نم مسق ا١نأ ءاذغلا نم دقلا|ذهو محلا زبخلاك#ديعبا| مآ نوت ان ةيوطرلام فيز ةاماةوقلا ىلثو

 ىلذو ةعبرالا موضهلا اه ل لاقيو ندبلل ءزجريصي نيتح تالاح عبرالن ضرعي لووثت
 ءامب اهيضوبسي ن ١ ئلاريغتي هب يذلاوهو هتروص علخ همولبال نام ءاذغلا |مضه نال

 ع همزلبو أ معلا مانو ياو ها ترو سوليكلا هل لاقيو نيخنلا ىنثكلا
 وهو عبارلا مضهلاوهف سبل نافالوا ةيوضعلا ةروصلا سبل نااما كلذولخبالو هتروص

 هبو ثلاثلا مضهلاوهف لوالا ناكنافالو اوضعلاب هبشتلا همزلب ناامافآلاووضع لكدنع

 يناثلا مضهلاوهن يناثلا ناكناور اغصلا قورعلا ىف يهو ةيناثلا ةبوطرلا لص

 بطرلا مسجل ابدارملا نا ملعان كلذ تفرع اذاودبكلا وهو طالخالا لص هبو

 ” ا عيمج ولع قدصيف ةلوهساهكر :يو لاكشالا لبقي يذلاوه

 قطا لبقي نسلام .٠جرخبو هل - ىلا قارتحالاب علبتال اهنال

 لاكشالا لبقي تركذام ضعب تلق ناذ نيمسلاو ممحشلاو مح "او فور ضغلاو معلا م ىل ذك
 ةيناثلا ةيوطرلا كل ذكوالوأ يللا كي كهلوقب جرخ : ف يلاس ناو ملسن ال تلق هل أ وهسب



 كلل

 الو رخآ طلخ نع ةلصاح ١ ءا دوسلا نولع ق دصيال ىفيرعت ااا

 لوقتان الايناث لبالو اسولبكلا نع نينث اكاسيلامهنال مغلبلا نع لصاعل أ مدلا ىلع

 بار | تنامامناو ةعبرا يهوالواسوليكلا ن ءتنوكت دن امهئيطلخ

 قاقد قورع ىجواقبر اسامب ةامسملا قورعلا قرط م ءاعمالاو ةدعملارعقم نصر دعنا اذا

 قورعل !ىنو دبكلا يف ذفنو دبكل ا بابب ىمسملا قرعلا ىلا اهلكء اعمال او ةدعملااب ةلصتم بالص

 هيف اهلعف كل ذل ع ن اكف سوليكلا ) ذهةةيطب يقال اهنيطب هبكلا ناك راض وابن ى :لا ةيفيللا

 5 د لصحيف | ديج اخ ابطن | بطني ايي رش

 ةصلا يهةوشر نور ىق ناجيفل ا عوشول بطلا طرفا ن |قارتحالا ىلا عوشامهعم

 ا ةعبط 0 انيعييطاه وطال اه بلل و

 م دلاوهف اجيضن ةلمجل ا هذه نم ىفصتملا عوشلاا ما و يعيبطلا م غابل اوه هبا أو ةيعيِبَظ ريغ

 ناوهو ةعبرا اهنا نولع لدياضيا ءارقتسالاو ةيعيبط ريغ اما و ةيعيبط اما ةعيراط الخالاف

 بوسرلاك عوشو ةوغر) اك عوش همد يف هناذ اضيرموا حيت“ ناك ءاوس دصف ناسنا يا

 مانلا مانلا ضل ادنم لصحتانالو ةيزيرفلا ةرارعلا بكرم هنال م دلا اهلضنا ضيبلا ضايبكيوثو

 هنالوريزابالاو تانيعملاكاالذإلا ىتابو ءاضعالا ةيذغت ىف دمعلاوه هنالو لضافلا

 0 0 او بلطر راحوهو هيتيغيك انلكبة وبل |تساني

 بطرل اراحأ !لصفل | ىفوبطرل ا ومخل أو موححلل اىةبطرلا ةراحجأ
 اك همنا همنا ااا 0 | ةراعل ضارءالا بجو هنرثك نالو

 لقاورحا يبلقلا مدلاو ةرارح لئاو بطرا يدبكلا م دلا ناف ىلتخم كلذ ىف

 وفلل هلم احأ أ حوورلا هنم نوكتبل او دربل | ةياكن عف ديل هيض ديستو ندبلاةيذغت هن دئافو ةبوطر

 نئغفصتي دبكل | نع لصفنا اذا هن اوه ندبلا م دلا ةيذعت ةيفيكواقثور والامج ةرشبلا يطعيلو

 قئاضملا ف ذوفن ليهستو سولبكلا قيقرتلاهيلا جاتحب امنا ىنلا مامفلا هبت الا نم
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 7 2 00 ةدرو يول أدب دح نم علا ااطلا 0 ا 0

 ا ماا يأ ىفاوس يف مث ةدروالا لوا دج ىف مث

 ةركذ نى هت ميك ازيزعلا د داند ءاضع الا ىف اهناه وف نم مش رتي مث هب رعشلا ةيغيللا

 5 هن ال هل تنال رمحا | ينولودبكلا نم دلوتي هنال نولل ارمح ا هنم يعيبطلاو

 نوف 4 ا 0

 ا تا 0 0 اخام

 ذر 1 ردك اذه لئاسلاو اولخ ن وكي آل نابامعطو "نانا يااطنم رك نارام اوت

 يا مغلبلا مث اهج ازتم اورخالا طالخالا رو اجم, اهتقر و ةداملا ةظلغو اهناضقنو ةرارحأأ

 ةبطرل ١ 8 درابلا هن ذغ الا نم داوتيدن ال بطر 0 ةوقل اب م دهن ال ةليضفلا ىف

 | ةرارعلأو
 ا وول !ووضعلانييورذبكلا نيبةضراع ةدسلو | ءاذغل از وعل اما

 ءاذغلا ندبلا دقن انا ام د ىيحتسي تسي نا هتدئافو يضنلا م امن د نع ةرص اقل

 لادتعالا اطمرا ةوهلبدربل اديدششب سيلوهو يبعيبطلا مغلبل ساس 0 هغر 0
 د لا احل ملا

 ةكرحأ أاهففجيالفو ءاضعالا بطرين انو اوام ٌةو الح ل اهمعط بر ان ا أوةدوربلاو ةرارح كاف

 هناوسألا ايةديدشلا ةك 01 دول 10 0 ا اغمللة دئافلا ةذهر و

 دايس رح ا أةدراب ٠ ل 9

 مدلا دلوث عم دبكلا ىف نوكي :دلوتو مدلا ماوق نم ابيرق همااوق ناكف ةيومدلا ىلا

 < هوك ف نالداسفلاو نوكأ ا نو ,نعمب اذههذل امهتس الا وام 8 والج هيفو

 ةهج نم اما ىلذ فلاخلام يعيبطلاربغو ح ةيوم دلاةروصلا سبلو .ةيمغلرل اةروصلا



 (؟1)

 ةيبشنل | كفاك ١ ا مهيركاو ام ةوالح هيف وكي ال ناوهو معطلا

 ةحواص اك لال ةساوملا ةرارح 1 ا لخلل ليس قلعرما دق الا ةذه نيب هنال 1

 عم مغلبلا ط التخاك معطلار 000 د قرتع ل لوا مسج طالتخا نع ثدحت

 اذه ج ازءنوكب ىلذلو قرتحم" أ اريغلا ضعبلاب هطالتخ او هضعب ق ارتح او اةقرتحملا ءارفصلا
 71 ا يال ٠ 0 ا

 دريل | نيلا كيميو ضم احل اك يا ضءاععل أو ءأ ارفصلا جازم نم ابيرق مغلبلا نم م ويطل

 اي تك هاوس! ادرابلا لف مخلبلا نم قضصل اذه ناكامناو كسلا

 وصمم ومع الا راع لول ا اظاذهو ةضماحلاءادوسلاةطل اضم نم

 هنالايناثضمحتل امث الو ا نايلغلا ةولحلا تاراصعلل ضرعي امك هغتلاواولحل ا ن 00
 يذلاوهو هفتلا يا خيسملاو نا ايلغلا ةكرح نع ثرداحلا لادتلا همك

 2 البا ىغلبلا نم ث دحب ”مغلبل |نم وضل ا اذه نالةج اعل 6 ربل أ صل ا>وهو هل معطال

 سابتحالاو ناقتحالا ببسب هغيطل للحتل ظاذ ىتح ةدم عضوم يف سبتح ا دق يذلا

 ليمي و صغعلاو ةجضنملا ةوقلا يلع نايصعلاو ةجاجفلا بجوت ةف اثك وادرب دادزاف

 ءادوسلا نال ضماحل أ م ليلا نمرثك | ىنصلا|ذه يف سيلاو دربل اللاب درفلا ىلا 1

 ا [ييصن لِ زيرغلاةرارعلا نم تدافتسا دق ةضماحل اأو حف ةصفعلا

 سامو ارقبا م دقملا م امالال اةامك دعما درثو ءاعمالا قأز 0 اجا يف ضماعلا

 قبقرل اهةترل 00 ا ليوا لا نار رسل اطل
 هرهوج ةقرلوضعلا ىفاريث ان ع رساو هيلع ةيث املا ةبلغل اهبطراو عيمجل أ درب اوهو ى املا | دج

 ىلذل ار هفيطل لادتل عيمجلا ظلذا ىنصلااذهو يصيل ادج ياغلاو ل انامك اغلا طرغماماو 3

 ناكناف نيمسقلا نم ايكرم نوكي نااماو املا ف فاابملا( صخلاب هيشالا رظح و

 ماوقلا فلتخملاو هلوقب دارا يويض املا تلح سير ظال سلا

 مغلبلاو ماخلادل ل اقي ماوقلا ىنلتخم ةقيتعلايف ناكو ارد اظاسوسح“ نكي ملن أو مط اينحلا
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 (؟؟)
 ىهفيجاجزل امغلبلاهلل ايد 3 هتجوزل يف ب ئاذلا جاجزلاب اهيبش ناكاذا يعيبطل اريغلا

 يءارتصل نيج اجرلاوو اوقلالتغط او ى فل أو ىئاللا ةعبر|اضيا ماوقلا بسحب

 ةيتيفيكانلكيف ةوبحلا بس بيسان ةوقل اب مد هئال مغلبلا نم .(ةلييصفلا/ ىف ةيتر 0 ءارفصلا

 ليلدلاو ةسباي ؛ ةراح ىهوةرار لأ يهو ةدحاو ةيفيك يف اهبسانت اهناف ءا رفصلا فالخب

 ىنعو كلذك نوكييذلا نس لاو سايلار ار احل نامزلاىفاهداوت ةرثكا يتسوملو اهترارح لع

 ةراحاللع ثدلو ندبلاؤ ترثكاذااهناو ةقينعلا أر ومخ أ أو لسعل اك ةسيايلا ةراحلا ةيذغالا

 اهيلع ق دصي مل ةسباي ءارغصلا تن امانا تلق ناف ةبطرلا ةدرابلا ءايش الاب 3 وافش سب أي

 اذا اهنا نونعمب ةوقلاب انهه ءارغصلا ةسوبي تلق ابطر نوكي نا بجي طاخلا نالطاخلا 55

 دحاولكن اف قيتعلا بارشلاو لسعلاكي غبنيامص سببا دبأ | لعجت ىغبني ام ىلع تداز

 لدنعملا ندبلا ئلعدر واذ نا هنال وقل | د ريتا لويس لاكتال وليت ع لسمل امهنبط امهنم

 هذيفنتو ايا اهقيقرتب م دلا ءار ءأ ىفص يلج لال ليل ماكل زيللل تداافو لوري هيف ثدحا

 لثم ةيذغت يف لخدت ناو ىيطلتل او ةدعلا ببسي 5 لا كل ل اسملا فم دلا ءارغصلا ذيفنت يا

 ةيرلا لثم جازملا ةيوارفصلا ع 0 يذ اغلا م دلا عم اهنم حأاص ءزج نوكي ناب ةيرلا

 ل تالا كل ذوو يعد رولا محلا نم نم دحاوهو ةرمج ملط لولا درش م دب يذنغت اهناف

 0 00 1 الا ىل 00 اانطلا 0

 ل نإ كياوف اهرضي 50 هيف هو اقب ناكانفع ايادر ناكل لفثلار هوج نكل ثبل ءاعمالا ىف

 ساسحالا ىن ءاهق وعيةل احم ١١ ىل اذ دو د الفا وؤةروض نعاهظفعت تابوطر يا ؛اهحوطس

 ةوفلا . نع قوعت ينلا لوضفلا نم ماهلسغي ناو ىكءفد لع اهييبنيام اهيلا ب صني نأ بجوف ها ذاب

 ل ا ىل ذلو ةعفادلا



 كيش

 نارفعزلارعشك ةرفصلا نيل برضي ثيحب ةرمحل ا صل اخ يا عصانرمح | اهنم يعيبطلاو

 اذامسجلاو عوناقرمحا هنول يذلا م دلا ىلع اهتفاطلة دابزل ىل ذكءارفصلا نول ناكامن او

 قيفخ بطل | فرع يف دح او امهانعم نارفعزلارعش يا يرعشل ارفصال او عصانلا

 يعيبطلاريغو ناكرالا قوفر انلاك طالخالا عيمجولعت ىلذلو ةسوبيلاو ةرارحلل داح

 ةهيبشلا ةرملا يا ةيسملا ىهو ظيلغل |مغلبل اب اهنم يعيبطلا يا هطالتخالام !ىلذ ىنلاخام

 لوثبي ايما او ظيلغلا مغلبلا ط التخا نع كرك ”اهنالانول و اعاوق ضيبلا 0

 ءارغصلا ةرملاو ىهدعت ىل ذلورفصالا امهنع ث دحر مح الاب طلتخا اذا ضيبالا نا عضولا

 طالتخالاماو يا قيقرلا وا نوللا ببسب اضيا مغاب امهيف ن اكناو ءارفصلا فانسصا نم

 مال اذهب ةصوصخما يا ءارفصلا ةرملا يهو ى الا قيف رلامغلبلاب ءارغصلا نم يعيبطلا

 ا ا نيذه داوتو

 الهال 2 الياف ا ارقص 0 1 0 2 3 6 نكت

 00 هرمح ااهنول وأو ةنرتح لااا زدضلا هل لاز هعولا انط

 ل لوصح يا هسفن يف هقارتم ارتهإلوا اهطلاخت ىلا« نويل اول

 طارخ دو ةيعيبطلا ءار اف نم ضعب قرتع رجل ناود»و هسفن يف هقارتحالام يما

 يه تناكل اكل ةابلا ىنع ةي دام امرلا تزانماو ! هنالرصبلا امهنيبزيميالاطالتخ ارخال | ضعبلاب

 ئراطنزلا قي فارتستلا راس او ىناركأ أوهو اهنع ةلصاح يا ةيوارغص ءا دوس

 هنول يذل !ىقابلاب, تطائخ ااذامل داوسلا ىلا اهنول لام تقرتحااذا ءارغصلا نال ىوقا
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 قارتحالا دتشا اذا مث يبئارك مسقلا اذهل لاقي ىل ذلنرضخا نول امهنع ثدحرمحا

 بطرلا مسجلا ىفالو !ثدحت ةرارمعلا نار اجنزلا نولكام ضايب ىلارضخالا نوللا لام

 اذه لمان هتضيب كلذ ين تطرفا اذا او هتبوطر ينغت تذخا اذا داوسلا هنعم “هيث | داوس

 نمي ياومسلا يراجز !!يادبشي ىلذإ و ايناثدم رتيمث الو امحفتي بطرلا بطعل اف

 ءادوسسلا مث هل طارفاو قارتح الا ة دش نم ةدافتسملا ةيفيكلا و دح ببسب ةداعلا 5 ا

 قي ةداجلاو ادوسلا نكل اهرهوج نو ىلع ةيضرالا ع ارجالا ةبلغل لكل ايل ايقدراب ىهو

 د 0 دس يقلب ءيبطلا نمرثكا اهتسوبي ءادوسلاو ءارغصلا قارتحا

 نالاهتدح هيف لب ةدورب :لق أءا ارغصل ارو دا لحل نع نا رطج ىلا دبحلا ىندلونملا

 ةيعيبطلا ءادوسلا ة دك اف ىدأ ةناتمو اظلغ مدلا ةداقا اهن دت ” دئ افور احر هوج يف عقو دقت قارتحالا

 ١ د ركل نلعوةف انكو ةناتصواظلغ هديغيل اهنصمسق قو رعلا ىف مدلا عملخ ديرأ

 ناف مدل ء ءارغصلا ىيطلت نمرم ام يفاني م دلا ءادوسلا فيثكت يق ناف بلل ىف ةحفنال ا لعفي

 لقيطلل تقو يف ةعفتملا نوكينأ نيبواف انمال تلق 5 نضب عافتنالا فاني ِء عوشب ع افتنالا

 داريام دنع كلذو هفيثكتر 1 تقرا يفوةنمصلا ويح لاى ةذوفندا اريامدنع كلذو مدلا

 ثقو "005 نامت اهقل اخى ذاب د اد ةعيبطلا أوو وضع ةيذغتل 5كم ندا و عضوم يف لوسع

 يناثلا ءار ةصلا نود ءادوسلاو لوالا ف ءادوسلا نود ءارفصلا لمعتستف هيلا جاايتحالا

 جلصب ىنج ءادوسلا نم علاص رادقم م دلاب طلتخيف ماظعلا لثم يدق ف لع دت ناو
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 ةدعملا مف لا اهنم ءزج بصني ناو طايرلا ]او فير اضغلاو ماظعلا لثمل اذغ ىوكي لوا

 بصنت مدلا اهنع ى ي ةغتسي ىلا ء أدوسلا نا م لعااويمل هلا كرحت بو ع وجل ىلع هبنيف

 ةبصنملا ءارفصلا نا امكاهيلا ج 0 نيس مس ورش طلا 5

 1منجلا متل اي زج كسي« داذولا نم كحل اذه :دتاظودلكلذك اراقب

 هبنت ةضومعل ا نا نلع الداعم ةنغ دغ دو هةدضومدعأ ةماعلا ككرسلاو 0
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 هل دعم لو | ء | دوسلا بابصنا ةلقل ةفيعض هتوهش نوكحت نم سانلا نم ِك | غوجلا ف 8

 مدلا يدرد نأءا د وسلا نم ىلايضل د ل و هتوهش تجاه اضماح لك ااذزاف

 ةصوفعل او ةو الحل |ىلب ديما ىاايححل ل لل كار دلا يدر ديا

 ثدحت اماهنم ىعيبطلاريغو يغ و ٌةيومدلا ى م

 يعيبطلا ريغلا ع ءا دوسلا نا ملع اهسفن ءا دوسلا نيتح ناك - طاذ ياقارتحا نع

 هتيدامرو ةعبرالا طالخالا نم طلخ قارتحا ليبس ئلع ثدحت نا اما نيمسق ىلع

 لقامسقلا اذه نكل ىلخ ا دو !يجر اخ درب ببسب دومجلا ليبس ىلع ثدحت نا اماو
 ك ايسمعم

 ةعبر الا ط الخالا ق ارثح ا نع ثدحي يذلاو حر ىنصملار ذي مل ىلذلف دوجولا

 يذلا نم دحا ء اردصلا ف ل نع ثدح يذلا ناف ىلت يف توافتي نكل ةدحديف .

 مغلبلا نعوهو ءادوسلا قارتحا نع لصح يذلا نع وهو م دلا قارتحا نع ثدح

 ةنوكنتم ةفيثك ماسجا ىهو ءاضعالا ةيعيبطلار ومالا ى نم ةعبسلا عبار يااهعبارو

 ةيناثلا ةيوطرلاو ةيعيبطل|ط الخالا ةدومحلات ابوطرلاب ىنع ءاو ةدومعملأ تابوطرلا نم

 دنع ةين الا ةيوطرل ١ نص ام او اجيضن ام د دلعجب نم دنع طالخ الا نم ام ١ ىنملاو
 ةفيطل ماسج ااهنال حاورالا جرخبأ ةفيثك ! قي دعاملاو طال رسولا طا

 ةم اهنم ل اعت هللا ء ءاش نا اهريرقت عجيس امك طالخالا ىئاطل نع ةئوكتم
 يك له وةدر

 هنم ضعبلا نال محلل دعت او مسالا ىف لكلا كر اشم ناك اهنم ذخا سوسحم ءزج يبا

 محلل أهنم نوكتيام نال سوسحم ءزج يال اقامناو ديل ١ فالخب اضيا محلل اهل لاقي

 اذه لش نان دحلالو محلل | هسا هيلع ق دصي الالثم دويسملا طاضم وب وك رات

 نابكرم ءاشغل اورثولا ناف ءاشغلاو 3 لا

 ءاشغلاو رولا ف بصعلا نابب اح نا كس تاون 5 عوجبس امك ةريغو بصعلا نم

 ءارجالا هباشتموضعلا نوكي ن (عنميال لاقدت نيون لبر اوه ظاساسحا هب سدت ال

 و

 حرص |( 25



(#4) 

 مالكلا م دقامنا ملظعلاءاريثك نوكيال نا دعب هئازجا يف فالثخاو ام بيكرت هيف ناكناو
 ءاضعالا نم ةريغل ساسا هن ال مظعل ام دقامن او بكرملا لبق درفلا نالةدرفملا ءاضعالا ىف

 ئ ىلذلو اهدامعو تاكرمت | ةماعدهن الو هيلع :بياص نيلع مدقمس اسالاو ا

 ْ 0 5 ار ولف رطعلاو ١١ لول ريدل ا ةفيعلف ميلا هيما ا وبحلا ةكرح

 ةنيللا ء اضعاأل الاب ماظعلا ل اصن | نسحب نا هقلخ يف ةعفنملاو ءاضعالا ىف 0

 . بلصلاب نيللا لو ذاتيف طسونمالب ابكرت دق نيللا و بلصل | نوكيالفامهنيب طسوتي ناب

 ةرادتسالا نع اهفلختل ىلخأا عالضاب ةامسملا ع الضا فاوطا لع ةبكرم ةيفورضف

 وضعوهو طابرلاو دلجل | لب قافصلا ق رخن ال علضلا سأر يلع فوسرشلا الولو ةماتلا

 ول لاا دنا كافإو ملققلاا نوم تنير أنو دللاو ضايبلا ةهج نم سململاو نوأرملا ىنابصغ

 ضيباوضعوه بصعلاو ارثو لئفنيف باصعالاو وه نو تبق كضعلا هج ولا معلا نم

 هبمتي ناهتدق افو ع اختلاو | غامدلا هتبنم لاضفنالا فبلص فاطعنالا ىف نيل يبان دل

 جاتحإل كلذكن اكول هنال غام دلا نم اهلكب اصعالا تبني ملامناو ةكرح املا زيدل اعز

 باصعالا تجاتحالو ءاضعالا لع هلمح لقئيف نالا هيلغوه امم ملظع ا غام دل !قوكينا

 تبنيامصىن يلا غام دلا نم تبنيام نالو ت افالل ضيرعت ىلذ ينو هلي وط هذ اسم عطف أ

 نوكب نا'بلصالاو ةساسعلا ئووقلل الم اخ نوكي نال بسانم نيلالا نال ع اختل نم
 هرك ذ ىئلاعت قلاخلا لعجفهمدقم يفاميسال غانم دلا ىف ةساسحلا نوقلا لجف ةكرعلل

 ىطفلا لا تارقفلا ف يذل |ىي ىجتلا ىغامدل ارخؤم نم هلسراو غ ام دلل ةفيلخ عافلاا ظ

 نسسح !هللا بكرابتفلزانلا بيترتلا يلع ءاضعالا باصع !هنم تبنيل نيكر ولا: نيبام

 طابرلا و بمصعلا نا ملغ لاضعلا فرط نم تبني يب اهصعوضهوه ورتولا و نيقلاغلا

 ةلمج مسي ءاشغ ىشغوامعأ مديني عضاولا لاغلا يشحواقاق دابا اطشا ايظشن واشفتنا اذا



 مايا
 ! وضعلاب لصت اوارتوراص طاب لاو بسعلا نم اهنمز رييام لثفتا اذا مث ةلضم كلذ

 تطمن |١ ذاووصعلا لذ تين اةرتؤولا بدا احلا كالا را يكاد

 1 شالا ذابصعوضع وهو ءاشغلا ووظعلا طسبن اقزتول ا

 طقف ىطابر ةدضعبو يقويك ءاشغل اك طقف يبصع هضعب ذا ماسقا ثلث ئلع مهسقتيو قو ماوفأ

 ردوجو يطاب درر هوج نم نوكني هضعبو قنعلا تارقف لوا نم تبانلا ع عال للملا انشعلاك

 يىبصع مسجاضيطابر ١ نال يبصع هنا لكلا طاقه راي يس راك ار

 هتثيهو هلكش ىلع ئشغملا سجتلا ظفحي نا اهنم عفاانلر خا ماسجا حوطس يشغي نا هتدئافو

 ةطاسوبرخآوضع نم مسجلا ىلذ ءاشغلا قلعي نااهنمو غام دلاكابطر ناكل ذا اميسالو
 ةميدعلا ءاضعالل نوكيام اهنمو بلصلا نم ةيلكل ١ قيلعتك طابرلاو بصعلاو فيللا

 هعف دب لغتشتف يذّوملاب سحب ىتح ىضراع سح ءاشغلا ىف اهفاثثلا ببسب سعلا

 ةساسح هذه لعجي ملامناو ةيلكلاو لاعطلا دبكلاو ةيرلا لثم يه ءاضع الا كلنو

 سح اهل ن اكولف ةكرسلاة مث اداضي | ىهو ةد احةرخبإا امث ا داهيف دلوتي اهنالخةيرل | اما تاذلاب

 ةلمجلا ىف وعلا دولا كايعل ذكراهم كل تان اوهنطلا ىالق وكلام هاواهب تررضتل يتاذ

 لاعطاام و مغلبلا ىل ذكو ةليقث « ءادوسلاو ةعاذل ءارغصلااو م طلو هضهلاب لغتشت امئ اد

 اهبرمت دقف ةيلكلا اماو لقثلابو ةضماحلا ءادوسلاع ذلبر رضتل تاذلاب سح هل ن اكول هنالف

 ةيزيرغلا ةرارعلا عنمي نا عفانملا ىلث نم يااهنموراردإلا ليبس ىلع ةداعل ا داؤملا
 امك سيسخل او قيرشلان يبل صفي ن ااهنمو قافضلاب ليمشملا ءانثغلا قامكلاحتلا نم

 عنمين او ءاذغلا تالآ نيبو سفنتلا تالآ نيب لوحي هئافامغرفاب مسملازجاخلاءاشغلا ىف

 مك مهفلاو ليش ومحل أو عللا بلقلا نيلاع اذغلا حم ط يف ةلصاحل ا ةر دكا | ةرغب ال ادوعص

 دربال اراثد نوكي د نا ندب ا قفيمجتللاةدئافو فيرعتلا نع ةينغ قئاقعلا ةرهاظ هذهو
 اهبلا جاتحي ةبوطر دلو ي هضعب نا يددغلا مسللا دئافو ندبلل ءاطغو ةطقسلل ءاطوو



 (؟8)
 ةيذغت يف اهيلا ج انحب هبوط ر دلوي هيضعبو ةيونم ا ةبوطرلل ذل اولا نييثنالا مح بلك حاولا ظفح يف

 "510 فو ةيذغتلا ىف ةنيعس ةبولر دلي ةضخبو نبي دنل ا منحاك لافطالا

 براوضلا قورعلا اهل لاقيو نيئارشلاو باعلل دلوملا ناسللا تحن يذلا يمد دغلا محللاب

 ال000 كابر نوألا) ١١ اناطم الط ةقيرسس ةدتطس باتل ةتبان ءاضعا ىهو

 عيزوتلو يناخ دلاراخمأ | ضفنو حورل او بلقلا ميورتل ةضبقنمو ةطسبنم تاكرح

 ءاضعالا عيمج ىلا ح ورلا لصيلالوطة دئمم تناكامناو ندبلا ءاضع ا نولع حورلا

 ىنكميل ةندل يا ةينابصعو حورلا ءاذغوه ىذل!فيطللا مدلاو حورلا يبوحتل ةفوجمو

 ةكرحلا ىلع ىيوقتل طابرلارهوجك ةبلص يارهوجل | ةيطابرو ةلوهسب اهضابقئاو اهطاسبنا

 حورلاو بلقلا سيورتل ةيطاسبن الا ةك أو حورلا للتي الئلو اهل ىتلا ةمئادلا ةيوقلا

 للاعت هللا ءاش نأ ضبنلا ف كلذ عيمج قيقمحا يور ةدلح دلا ةرخب الا عفدل ةيضابقنالاو

 ةنكاس دبكلا نم ةتباناهنكل نيئارشل اب ةهيبش ىهو نكاوسلا قورعل ااهل لاقيو ةدروالاو

 نايرشلا نا ملع او ءاعمال او ةدعملا نم سولبكلا ىنيطل ب ذجأو ءاضعالا ىلع م دلا عب زونل

 عبمج يبا ةكرعلا ىلث هل سيلو انيل اظيلغ امسج يبوحب دير ولاواضبقواطسب ةكرحتل ا مثاد

 ندير ولا نايرشل اوهوةدحاو ةقبطو ذ هنافدحاو نايرشالا ن ريقبَط وذ نيئارشلا

 عيمجو ةكر علا ما أود عم هتبالصل ةيرلا ذاب انيالثل ىل ذك لعج امنا دد ىمس ىلذلو

 ب 11 ابل نالسل ل ىطيرعا هي رلا الناتو ذة دوال

 حشرتيام وكيل قبطان لادجف ظبلغ دبكلامدو حئرتلا ليبس ى ىلع ا واذنغا و هنلعلاو

 ا وكب الا اضعالا لك ىا ينل نع + ثادحت تاك ايل انسارمان ظلمت

 ةدقاعلا ةوقلا ديفيدنال ةحفنالا ةلزنمب بالا ينم لال ينحل ١ ينم هاو

 اضع ا وعل ذا فاعلا يام نانو اثار قدقعنلل ا ةوقل هيف ىعافلا كلا ما



00 

 هب ذجي يذلا ثمطلا مد ىيطلبومنتو دادزت امناو رغصلا ةياغ يف ثن كت قلخ اذا

 دلوتي يذلا نيللاب يذتغي نينجل ادلو اذا مث ةرسلا قيرط نم محرلا نم نينجتل | دبك

 امهنيب ب اصعاو نيئارشو قورع يف مح را كراشم يدثل|نالث مطلا مدب هيبشم د نم .

 املك ابيرق ىنملاب دهعلا ن كي مل اذأ هنأ ي ىنملا نم ةنوكنم ءاضءالا ذه نا نئلع ليلدلاو

 كما وطر للحتل عنيمبلا و رحلا هادقعيو ء مدل يتم نم دلوتي هن اف بللازلا دع مل ع وش اهنص صقن

 يد دغلا مع سنا نو درمحالا مللاوه انه ه محللاب دار ا ن وكب ناهبش الا و دقعنيف مدلا
 همي سسلل ج  يحيحس_ بببسس  سس سملال ميسي سس امسساسلل ممل سلا "1

 كيل يرو ايا ام نم نا دل وئيامهن اف ملا "سيلا

 ةدعملا مط - ىلع شرتنملا برثلاكج ازملاةدرابلا ءاضعالا نع نارتو

 هنو عم العلا م 1 اء محشلا ةرئكح اماو ةيلكلاو ءاعمالا نلغ ءىتلملا معش جراخلا

 ءاضعأء ءاضعالا نم هيا اهنمو وع و

 ديلا لثم دحأ أو هسالا ىف لكلا امس تبي ملاهنمذخا ءزج يا ىتلا يه و ةبكوم

 عطقول هنأ نم ليق ام هيلع دريالو هجوب سيل هجولا ءزجو ديب سيل ديلا ءزج ناف هجولاو

 ءزجل اياناارللا نال اهبدكتو ديلا مسا اهيلع ق دصي ةدمحوا ةمسمس لثمريغص ءزج ديلا نم

 ديلاوه لب ف :رعلا ىف ءزج اهل للقي الر يغص رده دلما هيا ءزج هنا فرعلا ىف لاقيام

 كرك هنالال 0 أ وا ابيكرت كلذ ملع افريغص ءزج اهنع صقن يتلا

 ةبكرم اهنال نيع رجل تايلات را اك او مح الاوطابولاو ا ىن !!ةدرفملاءاضعالا ند

 اهحرشت نايب عو 0-31 مي ه2 بلا ىتلا ةبك را ءاضعالا نم

 ايضا ايهم وحلا و قل الأ ا 0 ا ىنيعلا ضار ملقا

 ملع أ نذالاو هجولاو غا 0 دما ارماطأ بارو اان داق ايبا كح 0

 42 3 امعمر هر دصلاو أو ةبقرلا 0 كارلا يى دو ةيلآ ء اضعأ ٌةعبس لو ا ١ قديل |ةلمجاومسقدق ءابطالا و

 عسسل ا ا

 ءاضع | ةبكرملا ء اضعالا نم «ءانالكو 7 هيف 0 رطبلأو

4 



 ةيعيبطلاو ةيناسفنلاو ٌةيناويعلا ميز كلر ةيرورض وقل لصاو ءدبم ي ١ ةسيئر

 ةلمالاح ورالايلباقو !ايلع اف حاف ءدبم نوكحب يذلا وه سيئرلاوضلاو اهناف ع 2

 ابا ةبلطلا نور ةئلت دو نح دل ربا نيا اقب يف اهيلا ج انيسملا وقل

 ادرار رينا زر نالطأ كيه دبككلا وسنن اويسل ! وقلت ةامماذل أحورلاديلو د 0

 لاعنل نم ةيزيرغلاةرارعلا ظفح و ومنلا ف ديزيو للحتبام ضوعىلخ ا

 دي ذالا نيب قرف ةيغام دل اًوقلا نافاهريب دثو اهظفح و ةوبحلا هب نحب الأ دبم غامدل

 ةمدخ نيمست لع ةم دخلا ا ملعاورشلاو ريخلا نيبوراضلاو عفانل 1

 مو دخملا لعف لوبقل اهدا دعا و ةداملا ةئيهن اهني اه ةأيهملاو دب افوبعااتم نا 3 ايهم

 يلا نيئارشلاوة در والاو دبكلل ة دعملاو بلقلل ةيرلاكسيئرلا لعف اهلعف مدقتي كلذلو

 محلب لاخل أةوشحمل ا ةففلتملا ةدروالا نييثناللو هل غامدلا نيلا حورلاو مدلا اهبف دعصتي

 نييثنالا ىف لضح ذا اينمربصب نالم دل عوهنل رسلان ما وييددغ

 200 ثلاكهل ةلباقلا ءاضعالا لو امو دخل أهيفلعفاسةي دات اهتياغ ةيدؤملا ةمدخلاو

 دلل ا ا كا 5
 هلا اس كلا ومس يد سل ل سنس سس سس سس ديس يسيساس

 ١ 15295 ال كا رجح لا يسلا

 جخشلي4ا6ر مسمع م-ك يب هس لسلة سل

 000 1 1 هم ا 1

 يوزع نيلاعتللا مالكي هو ةيهلالا بتكلا ف سوفنلا حاورالا ظفلب يااهب د دارت امكح

 ىلك ليبتكلا ىلت ف نال ن يبل ١ بيتكو تايحتلاو مالسلا مهيلع هئايبنا 0

 ةيبطلا بتكلا ىف اورالاب يا اهب ينعن لب مسج اريغوه يذلا رهوجلا هب داربو حورلا

 . طلتخا نا قشتتسملا ءاوهلا و ة دوم-ملا ط الخالا ةناطل نع نوكنت ةيراخ ةفيطل اماسجإ

 وثلل الماح نوكي نا ندبلا ف ةدوجو ةدئاقو اهنم للحتبام ضوعريصي ةفاطللا كلتب 7



(50 ) 

 نودب لقتنتال ىه و ضارعالا نم نووقلا نال هطسوتب ندبلا ىف لوحتو له لاي

 طالخإلا ةف انك ىا اهتفاثك ى سمح ا ا رقن امك اهلماوحو لاحمملا

 يفو اهف انص اطاهفانصا ىلذاف يوقلل ةلماعلا ىهغاورالاو رالإوينملاوةيناثلاةيوطرلا هو ةدومحمما

 "0 هلا فرغلا ىفالوا 0 ا يااهسداسو اهتفرعماهتفرعم

 ! نوتعمل !افهو(لوعضلا ى سم ضر تاج لان اليت نرمر دسيو يا الا

 ءاشاذا لعفلا هنعر دصي ثيحت نااويعأ !نوكف هو ةر دقلاوهفأ دبملا ام .ءا مزالو أدبم

 ةلوهسب عوشلا نع لعفنيال ناوهف مز اللا اياوزجلا او مسي 8 ددخ وأشب ملاذا هنعر دصيالو

 ناكمالاوهف مزاللا اماوريغلا ىفةرث ؤم اهناوكف ىصول |اما مزالو ىصواهل ةردقلا مث

 ا ناكم الا لمح» يف هنم لعفل أرو دص ن اكل عفيال ن أ هنص ضو 0 0

 ةدوجو ل مسيو ىاغفي نا ناكم ١ ىلذ ناك ىن ا ةيلعاف ةوق اما ةوق ن اكمالا ىلذ ي

 هآوصحو :دوج و مسيو لعفني نا ناكما ىلذ 0 ٌةوق 1 العف هل 01

 ثيح سمرخآ ينرخآ نمر يغتلاع دبم اهن اب ص اخ ل١ فرعلا ىف ثفرع مث اذه الاعفنا

 اذ لطبطلا لاكي الفيآوه تيه ماركا ]فاك هناوانههدارملاوه نونعملاا ذهورخآوه

 ةقيقحلا فن ارياغتم امهو ندبلا سات

 نال ءابط الا به ذم ىلع سانجا ةثلث ىه دارا ١١ نع ةرابع تنيبطلا ناكااو

 روعشل ا نم ي ] ااخلأو ةيذ اسفل ةوق يب ئمسيلوالاو نوكي الو ار وعش عم نوكي نا امااهلعف

 ةيعيبطالاو هفازيد ةوف نومسي لوالا ن اكن اف الوا ناويعل اباص اخ نوكخي نااما

 رثك اوادحاو لعف اهنعر دصي نااماةوق لك نال كلذو سانجا ةعبر !ةفس الغل ادنعو

 مه دنع نومسنر وعش عمو ننفتماهلعف ينل اف الو ار وعش عم ن وكي رااصايريدقلا قلقو

 ةوق مهدنع مستر وعش البو ننفنم اهلعف ىلا و ةيناسفن ةوق ءابط الا دنعو ةيناويح ةوق

 داك ان لومستر وفط عيا نفت ايا هلو ةيغيبط ةود ءابطالا دئعو ليل ايف



 م0
 ةيرانلا لثم طئاسبلا ف تناكنا ةيعيبط مهدذع لمست :روعشالب ىتلاو ةيكاف ةوق

 ا 00 ةيدوالا»

 لادا نوحي نا ئئوالاو ةيبلقلا ةيودالا ف سيئرلا حما رض ام لع

 ةمو دخم ام ا ىهو ةيعيبطلا ةوقلا اه دحا مومسلا قا ا هلوق

 ل ل نال نيبال بكل ل أعفك هثاذلا دوصقم نوكحي نياق |١اهلعف ّنال هم داخو اء

 نيكل عونلا ءاقب يف هتاذل دوصقم يناثلا هلامكو صخشلا ءاقب يفهثاذل دوصتم

 ىهف لو الا ناكناف ةيذ اغلا لعفل هناف ةب زاجلا لعفك ىئورخا ةوق لعفل لب هنا ذل | دوصقم

 تابن اوناويحلااهمومعلو اهروبظل نئوقل اوذه مدق اهنا ةطااج يعن يناثلا ناك أوّكمو دم

 نم يب ااهنمن فرعاوهف لذك ناكامو صاخل أ نما دن اعمر دناو اطرش لقا ماعلا ناف

 ىنيمسق ىلا مسقنت ئهو صخشل ا ءاقب لجالءاذغلا ىف يبا ةفرصتم ةوق ةيعيبطلا ىوقلا

 ثيحب يا يذنغملا ةهباشم ىلا ءاذغلا ليعت ىتلا يه ةيذاغلاو ةيمانلاو ةيذاغلا

 ةيمانلاو للحتيام ل دب ىلخيل ارهوجل | يف لب نوللاو ماوقلاو ج ازملا يف هلئمربصي

 هيف لخدي امبوشنلا مامت غلبيل يعيبطلا بسانتلا ىلع مسجلا راطقا يف ةدئازلا ىه

 جرخت مسجل ار اطقا يفان ا 1 دلو رز كلام

 ضرعلاو لوألا 17 ه ىنلا ةئلثلار اطقالا ىفمسجلا نا ديزي الامهناف نمسل او مرولا

 ا هيبطلا بس انتلا ىلع هث داي ز نوكيال مزولان الو قمعلاو

 01 فلل درامي نبل هت دايز نال ليبلختلا ١ ورخا ءاذغلا نم هين لخدي اميانلوقبو

 انو زل يرش 00 ديه نلاولع هر .هراطقا ف صخشلا

 يلااهنمو ةيم انل 4 ايه ىلذا ناش ىنلا ةوقلا لاةيطانلا 11 3 دب علل د عون

 مش لا كل بر 111 11113 لكك ك1 للا حل
 9 0 اس د م ديفا

 مس سلسل مس سل سل
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 تهل ارو نم علقوا ىلا ةدومحملا ط الخ الا ىف فرصت ناب ىئنالاو ركذلا ىف ىنملا دلوت

 دادعتس ال يإصوصخص و ضعل ينملا نم ياهنم ءزج ءزج أك ع بهن ىلا ةروتص لوبفلرونكلا
 ىذلا ل كشلاب اهفلاخ ذاب هنم ءزج لكل كشت امهنين انو ةداوملا ىهو صوصخسوضع ةروص
 هيلا[ ع 2 كدا كان يضفي يذلا لكشنلا ياهنعلصفنللا ع ون هيضتقي

 للفيلا كحيل عاونلا كلذ لكفن راقي اب هفتقي يذلا لكشلاو ا ياا هبراق اقياص داموا ىنملا

 اهضعيزييمتو ءاضعالا طيطخت نم يما طيطختلا نمر امحل أ, سرفل ا لكش نم بيرق هلكش يذلا

 ضعب نوكي نالئم عاضوالاو ةسالملاو ةنوشخلا لثم امهريغو فيوجتلاو ضعب نع
 ىنيئارشلاو باصعالاو قورعلاب اضعباهضعب ةكراشمو فرطلا ىف ضعبلاو طسولاىف ءاضعالا

 ينملا بحاصت ةوقلا ةذهو ةروصملا اهل لاقي كلذ ذاهناش ىتلا ةوقلا يا ةروصملا يهو

 تملعدقو ةئيهم هم دخ عبرا ئئوق اهم دخت ةيذاغلا ود ار وصل لوتح محرل | ىفهعم نوكتو

 ليوط فيلب ىلذ لعفتو عفانلل ةبذ :اجلا ةمداخ اهنمو ةمو دخم اهنم ةيعيبطلا لووقلا نا

 لاحلى ب ذجتف بوذجملاب قلعتي ناب هيف ةبزاجلا ةوقلا نوكي ىذلاوضعلا ىف قلخ

 ةيثا نهلا ف دال نا طق اهنا ةيواه ةوفلا هذه اظف اعاستاو قيل انكي اشور نكد 3

 ةيوضعلا ةروصلا لوبقل دعتست نال اهدعتو اهريغتف ةمغ اهلا اهيف لعفي نون اهب عوجتو

 ةيودالاك عفانلا ب ذجت ال دقو ةيدرلا هكاوفل ار اضلا ب ذجت دف ةب ناجل نا تلق ناف

 ةعفانلا ةيو دالا بذجتالو لجاع عفن يهو اهيف ةذلل هكاوفلا بذجت اهنا تلق ةعفانلا

 ىلذ لعفتو ةبذاجلا هتب ذج يذلا عفانلل يا هل ةكساملاو لجاع ررض يهواهيف ةهاركل

 فىسمت اهن الة داخ تناكامن او ةمضا ل خبط دم هكسميو بو ذدجملاب طبي بز وم فيل

 بوذجملا ليعت يتلا ىه وفلامجلا يضايلاو لا و هبق ةزيغملاة حض اهلا لعق ةيتخ بو نهتم

 ةيودضملا ةرولا ىلا ةلاحتالل لاصار لودي تلا ولا ل ١ بهم ماوق ىلا

 اع ضيرع فيلب كل ذ لعفت و ةلضفلل ةعفاذل او ةيزيرغلا ةر ارحلاب ىلذ لعفتو

 ّط
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 ُُك نروكحتول اها ذيمال عل الو اذغلا م ةيفابو وكلا وامل ةاغفلاك كد لل

 بيبسي تلمعتس | يك ام ِتنذ احواهيلا جاتعملار نقلا نم لضفت كل ءافيخ الل ةدعل ام

 اي ا ير نم عفدنت تالضفلا هذه ضعبو وبلاك مي

 عبرالا «ذهوروعشلاورافطالا هنم نوكتي | اهضعبو م اسملاو ل ل

 ةسوببلاو ةبوطرلاو اية ووربلاب ةر ةرارحلا ىنعا عبر ديلا تافاكاا هي هن اهنف نرحل غييرالا دلوع 0

 عبرالا تايفيكلا ي د ومجملا ةمياخلاف ةجولا] قه ىرم ميداتيم مداوخلا كلت نوكتن

 ةصو دو هجر نم ةم داخ ةيعيبطلا نووقلا ن .م هيف ايلا ؤةرزوصللا لو ه ةضعملا مو نيضطأ و

 ةكرحماب متتاهلاعفا نالف ةراربجلا ىلا عبرالا م داوخلا جايتحل اما هنايب عوج امك دكا اليم

 00 0 اظفاةعفادلا يقي املا يذاع 00 يلا

 ظ 000 سل 0 0

 جيرلا للحت نم عنمت ةدوربلا نالف ةعفادلا اماو ككاسمإلاو لامتشالا ةئيه يلع ىيبللا

 اهب دي دمت هعم هَ رمال اهعف د يف نيعتست ةناثملاةعفا د ناف لوبلاكا ذهو عقدلل ةنيعملا

 جاتح الو عفدلا ىلع لئؤفا نوكتف هفثكتاو ضيرعل | يللا عمجت اهنالو متفنيخ ورجملا

 هنمدبال يذل 000 يي ا كيد اجلاالا ةسوبيلا ئ !| اهنم

 وق عاف دناب 3 اهلي نسبا كلا رين اعلا ةوقلل ةلم أ حور ١ ةكرح ىتعا ةكرعلاف

 اهنلآ لامتشا ةدوجو ضيف ىلا ةجانحم اهنال ةكساملا الاو.ئبوطرلا ءاخرتسالا فال

 ىذلا اهلعف نيعت ةيوطرلا نال ةمضاهلاالا ةبوطرلا ىلا اهنم ج انبالو اهماككتساو

 لصحتالومتلا ن 4 ال ةقييم ةمادخ ةيمانلا م دخت ةيذ اغلاو قير قتل اي يبطل ىمجاام / .ًالاوه

 نااضا ةميهم ةمدخ# داوملا ن نام دخت امهاو لاتنام نو اغا دكإ# ناد غةيذاغلايووت نائالا
 وع



 ظ ( مو
 ىنملا دلوتل هب دعتسي اريرغت هربغتو ءاذغ ندبلا ىلع درؤت اهنالذ دلوملل ةمداخن ةيذاغلا
 ةحلاض ةغيد ىلا اهريصتو اهيراع احد عسوت و ءاضعالا م ظمت اهنالفاهل ةيمانلا ةم دخاعاو

 0 فعالا م ظء دعبالا حاكنلا ةوهش ثدحت الو ىنملا نوكتي الكل ذلو ينملا دلونل

 نينجلا ةفلخ رك ذ يف لمجمللا بانك يفر ايشوك لضافلا يكمل لا : اهير اجم

 ا ولا قطن نراك ككل ع سس وحكم
 اذا ارذبلاب هبشيف لو الا لاجأ | ن ء ءاللاريغتيام لواوه لاقيورونتلاب قصلا !نا نيجعلاب

 ةعاس نورشعو م اهرثكا ناالا | مولعمربغ : نامز نيتقولا نيذه نيبو ضر ,الا ىف جرط

 نئوقلا نم ناسنالا صتخت ىتلا لاوح الاو ىلفلا تارو دنم ةدحاو ةرود ىهو

 ولع ها يلج او كقول !ككلذمل الز مهتاخلا ءادتب | بسحب ىهةيعيبطلا ةجزمالاو ةيناسفنلا

 نينجلا يل ذ ةعيبط لعل ديوهو ةعبسلا نص بكوك» الوني لبعلا وهش صرهش لكنا
 ن 3-3 تت

 يميل 7-2 ا افرهشلا كلذ يف

 عبس ت5 ارق فا ا

 راح مرا هبت معو واليلق مظعتو 0 مدلاب اهيبشر يصنو ضي أ مد ماهتلبت ةرهاظ

 كح م ادتبال اعلاط يف يرتشملاو اكناف ةغيضم هيمسيط أرقباو

 قوس و ١! ةسيكرل ١ ءاتضغ الا هيف ادلع سوي ملا ةالوثي تلاثلارهشلاو الاعال م اف اربح

 ع لا ءاضعالارت ؟اسل رهظيو ديكحلاو غامدلاو باقلا

 ل اي رجم ادقم اناوق اعاجش نولو ولا ناك ايوقرهشلاا ذه يف ناكوا :!هتيالل عي اطيف خبر 01

 هيف يرجبو بلصيو لووقبو ءاضع الار ثاس موسر هيفرهظبف سمشل !ةالوتي عبارل 5
 ءادتبالا ع اط ىف سمشلا ناكناف اب ًايبض اه دعب اميفوقل ابل | و ذه يف هيمسي طارقب او كرحتنالو حورلا

 ةكئاس أيسلاو فراع نيطالببل | عبط ينو اهادقمانوق ايرجاع ايش 9 ولا ناكةيوقرهشلا اذهيف كين اكو ١
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 تبنيو ةروصلارهظيو موسرلا لضفنيف ةرهزلا ةًآلوتي سماخل ارهشلاو ةين اطلسل ارومالاو
 اغيظن انسحالق اعدولوملا ناكةيوقرهشلا | ذهيف تن اكوا ءادتب ال عل اط يف ةرهزلا تناكن افرعشلا

 علاط يفدراطعلا ناكلاف هتقلخ متيوهناسل متفنيف دراطم ةالوتي سداسلارهشل او ىلامجو ةئيها ذانيزتم

 دتشيفرمقلا ةالوتي عباسلا رهشلاو احيصت ابيدا دولول ان اكابوقرهشلا اذهيفن اكو اءادتبالا

 املاع دولوللا ناكايوقرهشلا اذه يف ناكوا ءادتب الا علاط ينرمقلا ناكناف ىئوقيو ىبصلا

 همكح ناكر هشلا اذه يف دلو نافاهرب دقت و ةايلا و نيضرالاو ةحاسملاو ةحالفلارماب

 ايناث حز ةالوتب نم اثلارهشلاواهاوقو بكاوكلا عئابط تفوت او تمت دق هتقلخ نال شبعينا

 رهشلا اذه يفدلو نافةفيفخل اةعيرسلا ةكرمحلا نع ىعضيو محرلا ىف لقثيو دماجلاك ىبصلاريصيف

 ةوق نينجلا بستكيف ايناث يبرتشملا ةالوتب عساتلارهشلاو اهانركذ ىنلا لاحلل شعي مل
 انلق ل حرشلا اذه ىلا انفض دقو لضافلا اذهدافاام اذه ج ورختلةيعيبطةكرح راحالصو

 ةدقتملا ىهاهنا تفرع دقو ةيناسفنلاوه ىووقلا نم يناثلا سنجلاو هنم ديالا عماج هنا

 يلين لا لي ةطايامساك رسما رتكز هطاهمإ كرمي ع اهتف ازعل عم لاعفالا

 يل كاان فلا اف ةيبضغلاوةيناوهشلا اهمدخبو اضيا ةيعوزنلاو ةبقوشلا
 مادا لطف سئرلا عيغلا لظامانو ملح ةيقوشلا ةوقلا صار اتبعت ةيبضغلا وةناوهشلا

 تايلكلا حرش يف نيققحمل اكيطلاقو ةيقوشلا ىه ىلا ةثعابلا نامدخ' يكف« ءافشلاى

 ىلع ةثمابلا 00000 مدقق ةكر لا ةوقلا ناوه حيشلا هركذ ا

 نيمسق ىلا مسقتت ل ةثعابلاو ةكرحللةلعافلا امهيناثو ةيعوزنلاو ةيقوشلا ةوقلا مستو ةكرلا

 مسقنتو ةيقوش 0 ةيلارعلا جوقلا ى ليعطي دوه ذيعبلا ذ ديعبو بيرق

 ةوفلا ثعبت ىبااهناش ى ىم ةوق ةكرحلا ىلع ةثعابلا ةوقلاو ياا ١

 مسي اهلعفو ةبورهموا ةبولطم ةروص ليختلا كة يسرا :هكيرحتل | ىلع ةكرصملا

 ١ أما اراضوااعفان ليضتملا وحن ةكرحلا ىلع عب ةوق ةيناوهشلا ةوقلا, و عامجالاو مزعلا



 كل
 يب و 3 1

 يىهف ةكر ملل ةلء افلا ةوقلا اماو اديغموأ ار امض ليختملا مف دل ةكرم )لم تيتا

 مشل ادلاق م قفاوم ذه تلق ضب ةنيواوضعلا طسب ليل اهيشبفت :وا لا ضعلا طسبت نا اهناش نم ةوق ض١

 ايساطنبو كرتشملا سعل وهو ايساطنب اهم دخبف ةيلايخلا ةوقلا اماو هثرابعهذهو ةاجْنلا ىف

 بضغلاو 0 يم نين اولا تاي و سل ف م نك

 ا اك دك م ا صم

 ياي مرا علا نأو يسلل أتي ملقل !ةلاحأ أ هذه الولو هنيعب لمضعل ١ ىلذالاهندب لضعى هاقح

 0 راب لالالا نمو يااهنمو :هييعحم ا

 )اد ب كارو 53556 '6''>' 60: 1 110كم

 000 ا يل هفييصم

 كاظم للا 5 ذام لك ىقلخ

 ةه دش هش ش سسدتلا هل لا مشل للا طم م غتلطلا طة ل مسلي مسلسل + +ل ل سلسل سسللململل 3

 ! سمح ,ئوت ىهفرهابظل | نا ةكرو 0 ١نطابلا نةكر دمو ارهاظلا ىف

 سح يه ينلا سمخل أ ساوعلا تناك امن او نطابلا ىف ةكردملل سيم اوجل اك

 اهنال نطابلا ىف ةكردللا وقلل سيساوجل اك سللاو قوذل أومش !او عمسلاورضبلا

 ةوق ىهورضبلا ةوق اهل ةئيهم م دا > نوكتن قرتشل وحلا ١! هب تسحاام ىدّوَن

 0 الا كارودا اهناش نم م سلا ىل ينبت الا نيتيصعلا لرب .سيلدملا عطاقتل يفي

 وخؤاع اعشلا جور خب لاق نم مهنمف كار دالا اذه ةيفيكيفاوفلتخاو لل اكشالاو ءاوشالاو
 0 نهنصو ردا ليت د صلت ىيغلا سليما أر طور خم ةقيه يلع ىعاعت ثمسج نيعلا نمج رخب نأ

 ةبوطرلا ىف ءاوهلا ف اغشا طسوتب ىئارلا ىف ىئرملا ةروص عبطنت ناوهو ع ابطن الابل اةىم

00000 5 
 تكمل هلوق عضوم ةكرح )١و دحاو ةخسن يفوةرض اعلا نمسست ا رم تن ثلث يف ذك

 بي
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 يي
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 أ لكلا ريضيو ىنيعلا عاعشب قيكتي ءاوهلا ناوهو ةلاح الاب لاق نم مهنمو هدرا

 اساوب يبل ىلا عطاقتلا دنع نوكي امنا كار ,دالا نا يفاوقفت | مث تارصبملا ةيدأت يف

 عضومريغ يف جواس وداليا لآل دوم حور لب كار دا نوكي الف :دعبو ىلذ لبق

 :تعيدلفل | كف هي ترس ذه عيدج قب قحاو نيقيشدحلاولا ع ) ء ثالانكأ أردان 0 ىنيتبصعلاع اءاقنلا

 .. فسح هاما يوتا اقتل | اهعضوصو هلوقبراش | انركذ ام ضعب نيل او

 لاكشالاو ءاوضالاو ناول الا كار دا ةوقلا ىلت ناش نص يا اهناش نم نينيعلا ىبلاغامدلا

 لاقيامكءاوضالاو لامتسالا نود لالظالا كار دا ىلع ةوق ناوبتحلا ضعبل ناكامي درو

 بسعلاى ةبترم ةوق ىهو عمسلا ةوقوامهنح دلجتلا طشك اذ | نانيع هل دهاشي هنا نم دخل ىف
 000 الو هع 2

 ا اا ا ا اا

 0000 اسما 0 ل وال +

 مشلا ةلآب اهلاصتاو ةحن ارلا ىذ نم ةيرادب ةفيطل ءازجا لاصفنابوا قدح أوهام ىلع قست ارلا

 . 'غامدلا م دقم نم ناثيثالا يدثلا ىتملحب نانهيبشلا ناث دئازلا ناتبصعلا اهعضومو

 فوم قشتسملا 11 34 : مادصتإل مققنأ 1 تان

 هع 0 نم ننلا رج ف يلا بسااهضومر لئاك

 ةبوطرلا يكتب اما باثكلا اذه ى قانا عداه عوج امنا ءاهنم ةبكرطاو ةدرفملا

 هال اا هبوط ةليلاطج 4 ل! هلاصيا مث معطلاب مغلا ىف ىننلا ةيب اءللا

 ؟ 00 0 1
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 لت هل اع اهنيأو ولا عينعسع ١ ارح يف

 تسسلم ل مسلسل روكا مسسلا

 - 00 0 ل

 مس سس د سس ييسسسس ص ميس لسا يس

 اضل لوط ايرا ِى هو نطابلا ىفةكر كلبها نانيلذذ و اهتفتساو (وهتامادا واهلا

 تاكل راذطاو ككاو كلو نال ردم نوكن نااماةكر نم

 ةنرصتموفكر دموأ طقف كر ذم ىوكت نام كاييرخلا # ردم دملاو ُةَقْط انلا سغنل سفنلارهوج يه

 كرتشللاسعل اوفو رمعو ديز ةروصك ةيئزجل أر وصلل ةكردم نوكت نا اما ىلوالاو

 مهولاوهوورمع ةوادعو ,ديز تأ دصك دز جل | ىناعملل ةكر دم نوكحت نا اماوايساطنبلاو

 مهولا ةنازنحو لابخل ا تكرتشملا حلا ةلازشن ةنازتع نيتوقلا ىبت 2 ةدحاولكلو
 ييزعلال

 افلا نوكياولا يغبنيف “اخ عيش لكقتنا نه ررالهس هللا وقرا وركبفن ةرهاظلا

 امل
 م ابيرق نوكيل غ امدلا م دقم ين نوكي نأ ى غبي ا نيل ١ .ةظناحلا

 حاس ىلا نمرم كفل نرطبلا مادفمل يف فكرتشملا لمعلا ن وكي نا غبي ىف نادال بانر

 ةروصلا نوكتل لايخل | برقب ن وكحب نا يبغبني مهولاو هنمرخ ُرمللا مسقلا ىف لايخلاو
 ىنطبلا ف نوكحي نا ىغبنيف هبرقب و هئاذحب ةيئزجل ا اهيناعم ىلع مكسب ىنلا ةيئزتيلا
 مسقلاو غامدلا ن ,مرخّؤملا نطبلا ىفاظناعأ أن وكتفة ءارو هتنازخو غامدلا نمطسوالا

 اهل ةقطانلا سفنل هنلا مادهتسأ ايتغاباةركفصو ئمسن ىنلا ةوفلا ي هوةفرصتملا هكر دملا ىنغا ىناثلا

 مهول | عم طسولا ف نوكت نا يىغبنيو اهسفنب اهضوهنلوا مهوللا عب ةاهك رت ا

 ضعب بيكر اهناش نم .ه نال ةلوهسب امهنيب بكرت نوتح ةح يناعملاوروصل نم ةبيرق نوكتل

 نوكي ةراث يناعللا ضعب عمر وصلا ضعب وا ضعب عم ين املا ضعبو !ضعب عمر وصلا
 ءامكحل ادنعاذه درمز نمل بجو ر بطي ناسناك هلافلاخم نوكي ةراثو ج راخلا قفو نولع كلذ

 لايخلاو كرتشمللا سعل ا ناف نيوق ثلث نطابلا ف ةك ردملا ناف ءابطالادنعاماو



 اهلا

 ةدحاوة وق غامدلا نوطب نم نطب لك تك اوف مهولاو ةليختملا ل ذكو ةدحاو مهدلع

 .ةفآ ىلع اهلاعفا نمو اهنم ةدحاو 15 هذآ نم أ نول كيسي مهنال اهريغ ىلا نوج انحاالو

 مسق ىنصملاو انتيبطل اورق فءوايليغلا هيأ ضردو ابا أ سمخاهنا قيقحتو اهلحم

 ٌةرهاظل !ىار داب ةسوسحملار اولعالقكر ادمان للان ايكديلا لييذإم ْط اء ةنطا ابلاةكر دلبا

 1 ةرهاظلا ساوعلاب ل سوبا نم ةيئرجلا ةروصل | عارتناب ىا

 ركن تل لج نع ”كيطابا ل( 1 يح

 مسسسسسسلا سيشل سس سس سس

 همس سس حب ل ميس ص سلس .. سنس

 مرفت دم ثلا نوبل ئلاغا اهيل كلا 0 0

 قتامل 3ك رد ةاقفللازلا ةكر فلل هو يااهنمو غامدلا ضارما هاركادز كديخ عالج + هلا

 قنا وم خامل يلب 2 رطيلا | اهعضومو مهولا ي ايمن ]اعلا ىلا ايما

 نال ةنر طتصو ةكر ةكردم يا ةفرصتماهنم و غامدلا نم اوال ا 0 ياملا

 3 2221100 سفنلا ما سضتسا س1 ايتعاب ىيمستو هكازدالا' قلع تفوقوص كفرضتلا

 د نزلو امج ا ذاعلا كردت ةقطانلا | سفنلا ناملعا

 ةصحيشم اهيلع مكحت اهنال ةليختم ير ج ا ىتاعملاوروصلاف اهل مهول م دعا انقلاب

 لوبفل» ا ضملألا ننتا يلا ةوقلا يههو ةيناويتحلا ةوقلاوه نئوقلا نم نم ث دنا نحل لاو و درجه ريغ

 منعا لوبفل توب يونا هنا درا دسم

 ثدعتال ةيناسفنلا قوقل او ىتح لا يلاةبوسملال اعفالأو ةاربسلا ديفتاةلمجلاب دو ةكرح علاو

 0 دجون اهنافةيعيبطل !ئوقلا فالخب ةوقلاوذه ثودهدعبالا ءاضعالاو حورلاىف

 ىهو ضبفلاو طسبلاب ميسنلا :حورلاريب د دنل نينا ارش او ثلغلا هك حا أ أدبم ين اويل اّروقلاو

 0 اود ا ل نان مايل اعف | نا يفةين اسفنل اهبشتو روعش الباهلاعف !نا ين ةيعيبطل ا ئوقلا

 ةين اسفنل ا لووقلا ىهو ذه يدابم تن اكن او اهيلا حرفلاو بضغلاو فودخل ابسني ناكامناو



 يللا
 بضغلا دنعو لخاد ىلا ضابقنا ةوقلا ةذهل ةلماعل أح ورلل ضرعي فوخل أ دنع نإل

 لاعفالا ةيعيبطلا,وم الأ ا ٠ ج راخ لا ةكرح اهل ضرعي ح رفلاو

 ىكلو ةدوجوو هتيهاميف ن ديال وقلما ومالا الا اهب ىنعنالان ال ٌةيعيبطلار ومالا نم تن اكامناو

 كبلهرخالا# لاعفالاوهو ندتللى رافي ساف ا ةزكبلا امر لاعفالا

 ف 21 وشن ةياَغ ىلا هاي ةغلبملاو ةراطق | يف ةدن ازلاودثا نغلةلصحملا اهن ال نئوقل اوهودل يىلعاف
 اهنمف اعم ىجراخت أو ىنهذلا دوجولا بسم ندبلا ةيهال تاموقم ةيعيبطلارومالا 0 3 0 ١ . ل ا

 مسلسل سل حش سيسي تا ص تسلا سلس

 يذل |بذجل ةدحاو ةوقب متي لعفلك يا عف دل او ب نجل ل دح او ةوقب منذ ةدرغم لاعفا

 ةوقب متي يذلا كاسم الاو ضير علا ىيللا ةوقب متي يذلا عف دلاو ليوطلا ىببلل ا ةوقب مثي

 0 نينوقب مثبل د ىذلاو درفص لعف هل لاةيغمضاهل اةوقلاب متي يذلا مضهلاو برؤملا فيلا

 عالتبالا ياداردزال سالم عاصف نيتوقب منت ةبكر ماهنمو لاق كل ذ ذلو بكوص لعفهللاقي

 اهريغو هي ذغالا نم علتبي يذلا نال ئوقلا نم ةدحاوب داردزالا مثي الامناو

 ييتحاف رهوجل أ ظيلغ ناك اذا اميسال ارسع هبذج نوكبذ قري ملو دعب ىنللي مل

 يتلا ةيذاجل | ىهو ةيعيبط ةوقامهل دحا نيرثكالا دنعو ناثوق هيلع دض اعتي نا

 يشرقلا دنعو داردز الا لضع فبل يف ىلا يهو ةيدارا ئرخالاو ئرملاوةدعملا ىف

 فيلب لمعت ىتلا ةيدارالا نمامهن دحا ناتيدارا امهيتلك نا باتكلا اذه ىلّوم

 جيلا لاق ةصوصخملاةئيهلاب صوصخملا فيللاب لمعت ىننلا ةيدار الام ىرخالاو لضعلا
 فيللا ىف ةبذاجةوقب متي دار دزالا ئرملا ضارما ين نوناقلا نم ثلاثلا باتكلا ىف

 نكحمبو ةبذاجل | نيعتف قوف نم علتبملارصعت ضيرعلا فيلل ىف ةرص اع ةوقبو لبوطلا

 دفعا لل ىتلاةيدار الاةوقل ابو امهب متي هن ال يتوق نمر كاب متيدار دز الا لاقينأ

 سلال دان مرا عبطلاب لفسا ىل | ليمي هنالدر دزما م جل اى ىنلا ةوقلابو

 2000 ل لرررلا  نادش ب نس
 ا
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 كتيح نم بيبطلا اهيفرظني ىتلا لاوحالا يا ثلث اننا دب |لاوحا تت اناوطلتاو أ

 5-5 اهيفرظنب ىنلا لاود الاكةرثك نع الامام ىلا لاوحالاف ةالاو بيبطوه

 د جاد كرام ها سن هبا كسلا

 ضرملاو ةيسصل !نيب ةطس اوال عيل أدنجفالاو تاقوالا عيمج يف بيكرتلاو ج ازملا بسحب

 - تا" ش ْ

 ةيعيبطلا لاعفالاةئيهل ىلت بسب نوكي ناسنالا ندب ينةيعيبط ئه ةحصلا يبا ض هرعلل

 تبت ىنج بيكرتل !او ج ازملا تسع كك والا عيمج يف انيك هيل راق يل اهيل

 )0 يلدا كنا او هناف ةييصل | ببس نعزارتحا| اهنا كا اوفو هشة ضل انلاننل املا

 هينا وكلتل يااهلؤ داضم ةئيه ضرملاو تاذن اطول , وزنا سعل اهياجيا ةظساوب

 00 لاعفالا اهببس نوكب ناسنالا ندبيف ةيعيبطريغ ةعيه ضوملا ب

 ءاغتن الام ضرملا دج الو ةجصل أدح اهيلعقدصبالةلاح ي | ضرمالو احصلر ةل اهو ةميلسرب 7

 ايلكررو بإب اهلك وكن ال مهلاعفا نال دقانل ةانلإ و لفطل طلزرضتلا ل انيك ةياغلا,ىقامهتوك

 ىلع نلوتساا دق تيا لا فر دعل مارون ىلا امل .اهامنم انريغ لفي ل ةليقم

 وين ةيريزنلا مهترارح و ةفيعض دعب مهأوق نالف الف لافط الاام 0 ادا

 ةجصل | يا امهم امتج الو ا ا ين ف .اوومهترباو

 فّوص هل اعفا ضعب نال ريحا سس أ نيمعالا ناف نئئمعالا لاك 0

 امهعا منح الوا ياوضع يفوا ةميلس ايلعةيعيمل هلأ اهنا نال ضيرمب نسب اوراضب دالأ اذهب 1

 ملعت دق كنال بيكرتلا ضيرم ج ءازملا سيح رك ارب لع ابتم نريشدج نم اطاادحنا و وصفا

 سدجو بيكرتل | ضرم سنجو ج ارنا ني سانجا| ةئلث مسقني ض : لانا اذه دعب

 سانجالا اهل لاقيام .هاسقا مسقني سان نجالا كلت نم دح اولكو لاصتالا قرفث ضرم

 ني را ضعبلا ماقماهضعب ماقي ةيبطل بشكل ىطافل دليم الف انصالاو غاونالاو



 ااا ل سل كلر نس

 تيكر 0 اع ديما دنا ضيرم ةلخأ مكس" ضر .ادتص نيسنج نموا يفبا

 !دراب هجازم ٠ نوكي ناباخ نيكولا اءاتش غالب نيك نو نينا أ! دقطلاه رتل

 ىضنقي اذه لبق ن كل لاا لضفلا نوكحب ناب ًاباشو اافيص حيصنو ابل

 م .عيوأم تنقو يف ضر مدوهو الا ضخش م + اهونال ل غيرمالو ريب عدوجول افا 0

 كل ايلف لكل ن رم أخ | دل ىوزل ككل نكأ نسيلت تلق ةئلاثلاةلاخلا ذ ىزوكليف ام تذوق

 الذم ءانشاط العب رم نيك كلا نوحي نأ ةبيكرتو 0

 ندم املا نكءر للك ورارطاورار كل اير لال ذ ثبث دقو لفيعص 0 نيعم تفو ,يف اعيح

 عومجمللا نم نختي لونح ضارما عامتجاب هققحح نوكي نام نقوم لك ل

 0_0 انمدرفملاوه ىناثلاو بكرملاوه لوالا ىلذك نوكي الوا دحاو ضرم

 قرغت 0 3 0-20 -- ةصورع نوحيو :يلالاو تزل نعام

 ءاضع الا يهوط الخالا ن مع اضع الا بيكر "اهدا ةلنعي ك ْس 000 ا

 نظرملاف امهنم ن ١. كم ١) ماي الف اهتلا أهنم اقبل الاع انضعالا بيكرت 7 هطول و ةهياشتملا

 يلالاوهو يناثلابوا جازملا ءوسو ءازجالا هب اشتءاوهو لوالاب اصاخ نوكب نا اما

 ثكردياملا نوما كيال اها قد يضر نرد اي ب رثلأا ضارماو

 هضو رعريغ نم ةهباشتملل ضرعي هنال كاذل 5 اء م الا 0 ون نم دح اولكل هضورعأ

 عالخ ا ةهباشتملل ضرعي ناريغ ىم ةيلالل ضرعي دف واقي راما غو 0 نفتلاك ةيلالل

 ءاضعالا نمع حوش يف عق ةأو قرفتر ميغ نم علت هيلع ا ابوطرلا |ءاليتساله طابو اخرتسال لضفليل

 ااا تم نارآق بانل يي رضارماوق درفملا ٠

 كك هك ب نال او لدتغملاريغلا جازملا ثم ! يه ذه عيمج ةلئمار 5 ن دقو هيد اقوا ةطااقا



 2 ظ ( ععغ)
 هلل ابوضعلل ةرواجم نوكت نااضا جازملا ءوس عم نوكت يتلا ة داما ىدفظا درا نراك
 «بعيوت نااما ةلخادمللا ىلت وأ ةمر ومريغوا ةمر )رسل قرلت ى ةلخا نم ووك ١

 وضعلا اهبرشتي ناب بجون الوا لاصت قرفت ل دحن ناب ئاذووضعلا ىلذ يفامرو

 1 تاردار ةنلحلا نانا سمانا ةعزا ينيكرتلا ضارماو لاصتإ قرفتر يق نم

 ةددع ينو ةرأ دقم فو هتقلخ يف ناك لو ,يهوضعلا / نال عضولا| رفا رس ونادعلا نب ضارم ذارمأو

 ةعبرالا ةذه نم دحاو يف نكي مأ ل ننمو ةبيكرت يناحيخ“ ناك يغبني فو

 001١| ا وةثروصو هتنيه يعن وعلا ةقلتو تسكرتلا م بد نكي مل ييخبنيا .ه نولع

 ةبسنلا ىف يارخالا ءاضعالا عم ةكراشملاو عضومللا معيام انببه هب د ارملافع مضولااماو ناظولعم

 اضيا ةقلخأ !ضارماو ىلاعن هللا ءاش نا ةريرقت ة داير عوجبسو دعبلاو برقل ىف اهنيب يتلا

 هل بجاول اوهام ىلع رويطسو هئيع واو رايس هلكت يف ناك سرا مع ليرال  رئانجا ةعبرا

 ضارم١ لوالا ةقلخل |ضيرموهف ىل ذكاهنم دحاو يف نكي مل ىتمو ةقلخلا| د
 ةريغو ثلثملا نماياوزلا ىذك دو دحو | ةركلاوةرث ادلاكدح هب طاحا ام لكشلا لكشلا
 لعفل ا ىف ةغآ ةريغت ث دحنو ىعيبطلا هارج# نع لكشلااريغتي نا لكشل |ضارماب دارملاو

 نوكيلطرشلا اذهطرتشا امناو غامدلا لاعفا يفر رض هنم ضرع اذا طغسألا سارلاك

 مزلبو امهالكو ارخّوطاوا م دقملا اما نيوتنلا دحا صقني ناوه سأرلا طغستو اضرم

 هلعفررضو نطبلا كلذ ةوق ةءادر كلذ نم مزليو صقانلا ىلب يذل |نطبل !قيضكل ذم

 ىلخ نلاوا مادق ىلا اما اهعضوم نع تارقفلا لاوزل اذه لاقي ةسرفالا حابرو

 شيف ذفني ال ننح دسني ناام | نورجملا نال فانصاةئلث ىه و يراجملا ضارما يناثلاو

 ضرم هيف نوكيالف هيلع نوكي نا يغبني يذلا ةرا دقم نو رولع نوكي نااما جوبا الو

 عسنت ناباما لاق ىلذلو قيضيوا عستي نا اما حو يغبنيام ىلع نوكي الوا ةتبلا

 كلذةفآو ةرصابلاح ورلل ىرجموهو يئبنعل !بقثلاعاست اوهو نيعل اراشتناك يار ,اشتنالا<
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 | دج اقيض ى كلب يغب م ولع نكي مل ناوكيو أ !تلطب 6 اريثك عاست آلآ ناكنا هنا

 ناكل نالف عاسنالا طرفاصاو هيلع وه اممرغصا| عوشلا لري لب ىغبنيام ئلعرب مل

 ءالخل مزلبالاو ناكملا لغشيل لخاخ طرف ىلاهيف يذلا حورلارقتفا|دج عستا اذا
 : . م : د : 5 ١

 ءاوهل | ةعيبط نم ح برقي ممشلا عابطنإل اصل ا ماوقل انعج ورخأ |ىلا كلذ يدّؤيف

 ةبصق بعش ىلا ظيلغ جزل طاخ بابصن | دنع ث دحت امك سفنل !ىر اجم قيضكق يضتوا

 نيواجللا ضارهإ تلاثلا و ءارغضلا ىف ةر وكذملاقنئاغل اب لكشف ء اسال سب را

 رجم او نطبلاو فيوجتل او ءاعولا نا ماهوالا ضعب نلا قبسامبر
 دحاو عوشريعقتلاو

 ره اظيف ةدهووهريعقتلان الةنيابتم ةحلطصملا اهيناعم نكل ةيوغلل | اهيناعم براقتل كلذو
 تل 2

 اميش نوح ناذوضعل | نط اب يف ءاضفوه ىيوجتل او ةحارلا نط ابو مدقلا صمخا يف امكوضعلا

 ىهوانطب لومسي كيو اميف كلذربتعي مأ ناو رج ئمسيالقئنماةيشو | ءاعو ١ دك كريم

 ةدعملارغصكق يضت ورغصت وا ةليقو ةردأ نمسي ةيئاما تابوطرلا نم سيكلا اذه يف

 نوكيدق و ةريغص د دعمو قلخي نمك ايعيبط نو ٍ,دق اهقيضو بارشلاو ماعطلا ءاعو ىهو

 عبارلا و فيواجنل|ضارما نمةعبرالا ماسقالا ىه ةذهف اهاك غامدلا نوطب يف ةلماك

 فالتخا ةنوشخْلا ةيرلا ةبصق ةنوشخو محرلا وة دعملا ةسالمك ءاضعالا حوطس ضارملا
 بجتامن او وضعل اساس ءاوت | ةسالا اراضفشنم هضعبو اعفترم هضعب نوكي نابوضعلا مس

 بي



 كنق رمسم

(1 ) 
 بجي امئاو قلزنبالف هنهلخ اه يفام نيل ايون حلا ةدعملا نم لل ابلا مط هقول
 ةداماهيلا ثبصنا اذا ىلذلو ايفاص اسلس توصلا نوكيل ةيرلا ةبصق نااب ةسالم

 سانجالا نم يناثلا سنجل اوه |ذهر ا دقملا ضارما اما توصلا ةحوحب ث دحت ةنشخم

 ندبلاعيمجب ماع اما ناصقنلاو ةدايزلا نم دحاولكو ناصقتلابو ا دايزلاب اماف ةعبرالا

 سونيلاج ءابطالا لضافر اف رك امك طرغمل ثلا نمسلاك ماعلا د ازلا ضيبل اب صاخوأ
 و رو ر نم”

 سوانيلقس | هججلاعو ةكرعل |نعزجع ىتح اطرغءانمس هن دب نمس دق ا سيلاع رمال ل

 ا ا ا ؟نل كت ةافهف

 نالنللا ف ةءو هلوقب هيلاراش | اموهصاخل ايئازلاو راضبالا | هيلع 0

 صقانلاو مرور وهظالو عجور يغءاريثكا ديازت هن اسلديازن دق اناسنا تيأر سونيل اج لاق
 سانلا ضعبل قفتي يذل !ىعيبطلالازهلا ال ىقدلا لوبذلا ياطرفملا لازهلاك ماعلا

 مظعالا داوسلا ىهةقدحل أو نيعلا لس هل لاقيو ةت دحل ارومض لثم صاخلا عرضت اثللو

 ءاوهلا ناكا ذا اصوصخو ىيعلاضارما لوط دنع يبرتعي اماريثكاهرومضو نبعلل يذلا
 سجلا وها ذه ندعلا ضارم اهو هلعفررضو ةرصابلا ح ورلا ناصقن ىلذ عبتيواسباي

 - سس الاددعن 0 5 الا سانجالا هقبان انلا

 دسم 10 اولا

 عبصالاكن دبلا ىفدوجوموه ام سنج هج نم نوكي نآةدابز ١ نم يبعيبطلاو ,ىعيبطريغوا

 . عبصا هل سيلو دلوي نمك ايقتلخ نوكي نا ناصقنل | نمو ةيغ اشلا نسل اوفا ||

: ْ : 

 ليبت ىلذ ناكو قرغن ةنيفسلا ىف ناك مورل رصيف ءامكح نم ينانوي ميكحو»

 نوب دايلفلوإ 1 نكماةينانوبل امستكلا قاطشأو سلا ىسيع داون



00 
 ناصقنلا نمو ةرفظلاكن دبلا ىف دوجوموهامسنج نم ن وكيال نا ةدايزلا نم يعيبطلا رب

 ةدايرلا ادبي يصلك | عبصالا< هلوقن عبصا لك اتكايقلخ نوكيال نا

 دو دل دلل و ةنيزلا ضارما نم ضرم اهنالو لاعف الا ةعرس تعديلا عيضاهنال

 قاملا نم عجدتبي اهثو دحركالا يفو ةمحتلملاةقبطلا ىف ثدحت ةيبصع ة دايز 1 هو ةرفظلاو

 حر فنصملا لاق ةلصتملا نم ةرفظلاو ةلصفنملاة دايزلا نم ةدو دلا لبق نيع ١١ لعفي رضيف

 هريغ لثم دقو لكشم ددعلا 8 دايز نم ةاصعلاو ةعلسلا نوك نا ملعا تايلكلا حرش يف

 ىو از اذهل قير لاا رولكينس ايار

 وا بْنَذ سانلا ضعبل تبني دقامكو ةرفظل ككلذو يعيبطريغ هنكلواوضع دئازلا

 ةدارالاب رحتي ج رخملا ىطغيريغص بنذ ذمهلدجوي كرتلا :ل١ فئاوط ضعب ناف نرقلاهبش
 عيادي يغ غو يعيبطلا ضقانلل نالاثم ناذه لك انوا ة | ةقلخ عبصا ناصقنو

 سونيلاج دنع عضولاو او عبارلا سنجلاوه | ذه عضولا ضارم | اماورهاظ امهبف لعفلاررض و

 ملعا ةكراشملا و عضوملا ىضتقياموهف دعبلاو برقلا ىف ضعبلا ىلا ءاضعالا ضعب ةبسن

 نانا و هسفنوضعلا عضوم يبا عضوملا ضارم مآ دعب رافانصا ةنس عضولا ضار هانا

 نوكي ناام ا هعيضوم نع ء لئازلاوضعلا نالف عضوملا ضارم | اما ةراج > ىلا هتبسنر ابتعاب

 اهترفح نم مظعلا# دئاز جر خب ناب ىلذو مامتلاب هعضوم نع ج رخب ناوهو علخت هلاوز

 ناب لب مامتلاب ةدئازلا ج رخن ال ناوهو علخر يغبواامات اجو رخ اهبف ىه ةرركرملا

 قلع ةيف نوكي نا اماف هعضوم نغ لزب مل يذلاوايثو والاوز مسيو هعضوم نع جعزنت

 ههضوا امال نوعجك نامام' او بجبن ام ىلع نوكبيال وا اضرم نوكيالفىغبنيام

 ضارماو ةشعرلاوهو ىدارالاوا يعيبطلا ورجملا ىلع الطيرحتم وا لصافملارجتح

 دو اةر اج نيل !هتكرح ع انئماوضعلل ضرعي نا امهدح  نافنص ةكراششملا
 اهرسعتوا ةراج نع هتكرح عانتم اوضعلل ضرعي نأ ْى :انل ليفااطلا, ةلهس ةنكمم ةكرح لا ىلث

 تت اى ادعب اهر افا
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 علخب هعضوم نعوضل ا لاور وسواوتو اما ذركذ ام لك و ةلهس ٌةنكمم ثيل اكو دود

 0 ثيح هعضوم يف 000 0 مرا

 هنعوااهثر اج ةقصالم 7 ا را ا

 ةفصالم نع اهكرحت عنتم ١١ ذا عبصالا لثموهو ةراج نع وضعل ا ةكر > ع انتماكو يا

 0000 ار دسر اراب للاكل ءرسعتكو ياامهرب عتوا اهتراج

 ءاضعالا يه و اهلاحم ف التخاباه املا ولا دبل لاصتالا ضارمااضيااهل لاقيو

 برق بسحلاو هعضو بسحتو لرأ دقم بس: اضراىللتخي 'و لاصتالا قرفتا هيث عقذجلو لأ

 طسبنم ريغ اقيقر ناكنا اش دخ 179 أ ىف عقاولاف قمل لط يواتم ةسل نبا

 ةحارج ىمسي ةدهع برق 1 م مح للزوار اقيم ناكتنا ادعس

 ةجارج مسي ج راخ نم ناكنا مسح ل١ لاصت ا قرفت ببس نا ملعا ةحرقف م دافت ناف

 سوبا سن امس لخادم م ناكناو :دهع دعب نآةحرقو هدهع برق نا

 ئمسي ميغلا دوجو عمرج اغلا قا انا 1 اب

 0 هدفا تل ع ل كا و ةروغ دعبو :دهع دعب ناف اضيا ةحرق

 انتفمو اخس افوا ارساكاما ىضرعلا ينورضغ لاو يمظعلاو اروصان يمسي بلص ضيبا

 - اف ندد ايل طلاس قشر اتي

 ن

 :؛ يف اي ا ءامساب تالا سب ذاثلا 0 م)ىمدسد ا

 ةعداص ملام اسفاةنس لأم سقنل صوصخع ١ ىلع ىث ةجش قالطإل !ىلع ئمسيهناف سأرلا نحف

 أاهيف لالالا الا: يطيوفاداصلا املا ةفئاشلا وةموماطاو ةلقنللا و ةحتد اولارؤ ةمدن اهلاو

 اهيف يبني ىتل !!ىهةصضاوا ولاو مظعلاو ٠ عوشأ بف مشهيني ى لا يهةمش اهل اهلاومظعلا عدصالا



 لمس
 ا 5 هلأ 55
 ١ نول غلق يتلا يونيون روكي عوش اهنم جنرخ بي مظعلا ضايب

 ١ ا مكحو غ ام خلا ا ل١ غلبت ىنل يه ةفئا 5 5 لاو غامدلا م[

 2 0 لاى ا نقورعلاو( ىبضعلااو 0 هع

 2 فلا واع داص يبل اوطلاواوت 5 صرع عفاولا قرفتلا يما ي يضرعلا يبرد

 يدذلاءاضفلا ىل ل اهنم لايسي مدلا ناكو محتل مل ١ ايران اوف ني نر اذان نيل كير

 مدلا ما ىمسين ايرشلا ىل مدل اداعءاضفل فكل ذر صعاذاوءاضفل !ىلذ ىولتمي تح هيو

 عوار نرسم املا هنو هئساب درل بلقلا ناك اهو ينايرشراجفن |لكل مدلا مان ولوقي موقو

 تدنن نا توا 4 ديوذحأر محلا لايتضالا بلك لافهيفذفانلا لا صنألا قرفت ا

 م م عامتجا نم ع ثددحعت دعت يتلا يه ةبكرملا ضارمالا ام اماو ةيفوج دحا لا ةحارتكلا

 ءزج تسيل ! ةيقدل | نمل الو هيل وقح ءرقو ةيق د ئمح نع ث دب هناف لسلاك

 ءوس نع ثدحت هنال ةبكرللا ضارمالا نم لسلا نكل ةئرلا ةحرقوه ي هلا لوألا

 00 اا

 عئانصل | نال وجو نم ةيمستلا اهقعلت ضارم الاو هناصقنو ةئرل |مرج لاصتا قرفتو جازم

 ناعم ظافلا عضو ىلا ةعانصلا بحاصر طضيف ءامسا تاغللىفاهل سيل ناعم ىل اريمثت دف

 ىحالطصال أو يوغللا ىن عملا نيب نوكينا يغبنيو ةلوقنمظاغلال كلذ نئمسنواهيل اجاتحي

 نور نيدو فام اس ناز قلعل هلا ءادك هيبشتلا ةهج نماماةوجولا كلتو ةدي دش ةبس انه

 نمو هنم هللاب ذوعن م اذجل اوهو دسالاء ادك يادسالاو مظعلا ىف ليفلا قاس هن انناهببشن

 هبشي ةلعلا هذه بحاص هجو نالليق ةهباشلا هج و. وو ةاضعملا ةبعصلا ضارمالا عيمج

 07-3 يلا كَ 0 ا
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 منك < تح 2



 ظ 0
 1 ناليقدن امانا 7 اب يبمسامأو او دتلا 831 كك ةمزأل 0 بيدي نايسنلا يي أس غ :رئيلوهو د ”ودر ب ألا

 ْ ' و 2 ب الا طلخلا :اوهةيئنانو اما "الون "املا نظل

 اي م د ملا ا

 يناثلاو يكرشلا ضرملا ئمسبو ةكرش لاب ثداعل أوه لوالاو بك اك نيكو اح

 «ىلشالا شاملا لاح ف الثخاب يكرش ١ ضرحلا لاح يلا هلاح ىلتخبف ىلصالاوه
 ,ناروثو طلخأ !ىل ذ نايلغ دنع نتشي ة دعما ىف دساف اال يوبو تم دالعلا لانسان اكك

 ممم سيشمل 2 سا ساس سنن - حسو

 0 كالالاظروصلا م تعلو مالا كلا لااوزب ل ووزير هنوكس دنع نكسنو اهترخا |

 عادص ضرعي مث دعلا قف عووهتو مضه عضو لقئالوا دج هلاك كرش عباتلا نا

 ايهدلحا نوؤجو نم نوكت غامدلاو ةدعللا نيب ةكرشلاو غامدلا م دقم يف اصوصخو

 ةكر كلر اوان دم ابصتملاةرخنالا لبقيف اهتاذاجم اقع امايلا لامه ا ةينابصع ة دعما نأ

 ب 000 امك نيوبشلا واجب نأ نوكت دق

 0 ا نال بلا هيلا [كةيارجل

 ةيببطلاو داوجلل ب اذج ملعت :انحح ا اياتحاسا نجلا كر دل ادعي بطلا تضارو

 بصل امرخآلا م دخبامه دح ا نالو اهل اعمال مريف فاهل نآو اتوخر محل بلاعأ اواهل د

 ,دجاولكض رمفع اضعالاىلا ةيناسفنلا لعوقل اوحورلل دوم م داخبصعلا ناف غامدلل

 رخالالعنلأ دبمامهدحا نالوا يا هلعفلأ دبمو اذكر اعلاه نس رخال ىلالك دائيدت امهنم

 ا ويح دلع مع“ نم مي

 0 ف دس فا 510 هه



 0 ضال ا مس ك0 ا

 كيدر الأو باقلل طب ال املرخالا ها دم اطل نالوا اهيلا ةدسافلا ةرخ 2711 دوعص ةرثكل

 ةنيل ةوخر عضاوم ةسيئر اع اضعالا ةذهل تقلخ غامد يدلل يناثلا يدلك . دك

 لذالا عف دنيف ةلوهس اهلبقتن ءاضعالا ىلت تالضن اسهيلا بصني غرافم نوكنل

 تاقو الأ هيف نكمي ضرم لك ي 100000 ليحاو ارسلان سيئرلا نم

 كيب ءلايطالاوب يزطلاول اء سيؤول اصز واجن الام ضارمالا نم نال ةعبرإلا

 طغسملا نبأاولا لثم ىقلخلا:ندرااكبت انوإلا رده هير ومني ىآل

 رهظبالوا هصاقتناو | هدا دنا تفو ينرهظي نا ا ةقاح ةاكلا را ءاوكلزلل عبصالاو
 هدي مس

 بم 00-_ الاد ص ل
 كتتتتننننلل سسسس شح حش سس سس: ._ بسسس

 ايل _ ببببم__ مسسل_ اشسستببل ميس سس 1 م ل مب سل ل يسم

 0 ]دبابو -5- وهف 0 ا

 كتفاقا ةءالأ ىلث نم دحاولكواهيفاهر مصدو ةعبر لأ تان ةوالأ بسحب ضارم هالل ديج هيسفت | ذه

 اتعارذ يقةيون كب سعود لوتؤلجلا مالو 006001 ضرملا بيسحت وهو ىلكاصا

 قئاعهب نرتقي ملسمريغوا يبني امكدتجلاعم ن ءقئاع اعال ملسمام ا

 ةوقل او لعفلاب نرابلادامضل اى ل١ جاتسملا ينايرض فلا عا هصل الاثم ةريبدت ب اودص يف صخر

 سباب لاعس هنراق اذا لاهس لا لقمو .ةلزنلافمسيزي ىاملظلا كلن ى اف ةلزنل ا هلران ا

 ماذجلا لثم ةيدعتم ضارما ضارمالا نمو ءاقستس | اهعم ناك ١ذا محلا لثمو
 تقاض !ذااصوصخو ةينغعلا حورقلاو ةيئابولا ئمحلاو ةبصعلاو ىردجل او برجلاو

 هلماتم ىلا اصوصخو دمرلا لثمو يرلا لفسا يف رو اجلا ناكاذا ىل ذكو نكاسملا

 ضارمالا نمو صربلاو لسلا لئمو هلعغي ضءالا ليخت نا ننجح سرضلا لثمو
 سرقنلا لثمو علصلا يا ىعيبطلا عرقلاو صربلا لثم لسنلا فثراوتت ضارما

 صربلاو لمسلاو ما نجل ادا قلع نوناثلا ىفيشلا كاقامإ ذه ماذجاو لسلاو
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 ظ 7 1 ٠
 كلر انه قاق نال كل نك سيلرعاشل ظنام ىلع نك ] هن 'راوئطاو يي دعتلا نم

 مدس قامت كاملا 2 قربج فورحو ل دع ضارعالا

 اانا ,لسلا ن نيملاو وقتا ىونلاو صرب ل ازال اينيلانك ازكذمل

 ةيدعتملان نب ميج ال را دوشملا ل اداللا ع الل ميملاو ماذجلا ميج أ او عر صلاوهو ا

 ير دجلا هيجل او ةبصحل اءاجلاو در 1 ءلاحورقلا فاقلاودصرلا ءارلاورخبلا ءابلاو برج دا
 لاقي نا ازوجتو هِي دعتلا ىنماسيل صرب لأ ولسلا اذه نيلعو م اذجلا هيجل او ءابو 1| اواولاو

 سس حس بسسس _ حبيس بسب سس سس سس سس يمس

 بابسالا ف يرطنلا ءزجلا ءازج ا ى نم ثلاثلا ءزجلا | ذه ةحتلف ةينفعلا حورقلا نم لسلا

 000111 الينا مادقلا الح ال ئلغ تابنالا مبدنت بنانملا ناكس لبق ىف

 تاذلاب دوصتملا نال بابسالا ىلع لاوجالا مدقامنا تلق عبطلا عضولا قفاويل اعبط

 ءابطالا|عبت هنالو' ضرعل اب ةدوصقم ىهف ضارعالاو بابسالاهفرعماماو لاوحالاةفرعم

 بسحب يبا بسلا ايناث بابسالا مثالوا لا وحالااو ركذي نأ مهتداع ترجدق هناف

 ناك ءاوس عوشلا دوج و يف همدبآلام لكن ولعل ١ اكل كافل نزال ثيلطل ١

 ءابطالا ام ا! تياعلا و للمال لا اهنع اجر اه واةروصلاوةداطاوهو نهيق ىف الكلاب

 ىاسنالا ندبل يتلا ةثلثلا لاوحالا نم ةلاعلالعاف ناك امببسلا مساب نوصخبف

 ةرارحل ماض ر عوأ ةبرشالاو ةبذغ الاكارهوج ىن ديريغو ا اين دب ناك ءاوساهل اظن احوا

 نوشيلا اطول | تاذلاب ام دقتم يااالوا او عبط ميل نوكيام لاق ىلذلو ةدوربلاو

 ةيبيسلا# نع يا هنع بجبف : كيا اشو لب از اب مدقتي ال ظف اعل أن ال ظ فاعلا و لعافلا

 أهنع دجوي مل هتلع نع هدوجو بججت ملا ٠ لولعملا نا يهو ةيمكح ةقيقد ىلع هيبنث هيفو

 07 انسدحأت لكل طفااعلا نادياببل اهنايواناسو ندي لاوخ ا :هةلاج

 ةنومرملا فوررحل نم فاقلا فذب يناثلا عرصملادجو نوناقلا حرشيفو
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 1و انك ةفباسو ضيرملا قله راندا مربح وروكةيداب وليس |ةطا يل سس ا

 هلاضيا ضرملاو بيك رثلاو جازملا لا دتعا/ةلصاوو ةسصلل ةبجو ملا ةيرشالاو ةيذغالا

 ةنوفعك < ةليطإ رع تم كباس و عادصلل ةبجوم لا سمشلا ةنوخسك ةيداب بابس | ةثلث

 ينعي اين دب نوكيال نااما ب بسلا نال دوجو اهل ن اكل :لا ةلاعلا ىلذحو طاخلا

 ا دباب ةطيغملاءايهالا هامان وكي لطاشكيت رايها رس ررابطلت

 تالواتلل ساما ةطقسلاو ةبرضلاىت امداضملا نماماو ءالباو ءاوهلاة دوربو سمشلا]

 عويمسيو عرفلا ف كليضغلا لئماوهو ةيناسفنلا ضراو اعلا نماما هك ا ١ دال ا

 اوك وان ايعلاب سوسعمر >١اغ تدراعلا لئدحا هباع ان الارها ظاي داي اباببس ياايذاب

 د ضاذيجل ا ايجازموأ ايطلخ اينذي نوكي نااشا نا 4 دل لو

 الصاو اببس ياالصا و مسي ىمبحلا ةثوفعلا باج اكل اعلا و نبلملا رييرفطلل از ل

 محلل ءالتمال | باجي اياقباس اببس ي ١ اقباس . نيل طا ادم قار ةطيلو لم دعل

 001 7 ه عل اباهل | !ايلعاف اببسو فيلااذل بفضل ل
 نست عيسي م انس ميس سسلنسا

 0000000 ١ نما و ةرارخ | ىلع اقباس نوكيف ةنفعملا ةرارحلا نقحو

 ملت اونو ىذ يدا ثاح نم كد ,ىضتقمب ن وكي وأ اط !بيسناك لامن داعب اكل

 ءاملانيخ "يلهو ردا اير لا هرارع ايزل 0 ةاذلا

 0 ل! علصاعلا ماسلا اكل نع لصاأ 2 نطابلا فقرا ةرأ رخ )نوح ا لآ

 نوكين سا رك 00 6-3 ئنل |ءار را امج بش اعلا اي ومقسلا 100 ٍغ ءصن د محل محل ص لا

 ىنكميف ىل نك ناوكل لى اينولط ب حاب دكقلا أ و يصفتلا ن َْك اي نكميالا يات

 لينويوجالا عطقل اك ةعيبطللا نأ ضم نو وكي دت يرورضلار يغو هنودب شيعي نأ ن امنا

 تال للا ناهدالا لامعتساو كمر !! ىف ناف دنال الاهل 5 ضم نوكي اد القلم ويقلل

 ةيل هيلارطضيو ِن ١ديالاب . المال هلا اهلذحل ارقتس ال | اهيف اهراصحت | يف ةدمعلاو ةتسلير وو :شألا

 ثيل
 اني



 ءالا نوسا

 ( ه8 )
 . مورتلا امه دحا نيلعنب لصحب ليدعتل را لبن اويحلا لب نانفالا
 ءاوه عولتميف اهلك ى ل ثلا و ذكور !او ا ١ كم طب نك قاس ناسيرلا

 ىناثلا لعفلاو ةكرح و لاس بيني رع هنا يبلقلا حورلا ىلا س )| "0 أ
 ا دااةرخالا ادب درر اتمالبخا إال ع اياد

 . داس ما ةرخ الا نكات عف دنيف ن نيئارشلاو دال واحلا

 نتلاحتساو ىبلقلا حورلا قرتحال نالعفلا نا ذهالولو ضابقنال ايولخب و ط اسبن الاب ءاوه

 جويا اراسعلا عار موق دنع ةدارفناب حورلل ءاذغ ح ورم هن اعمق شنتسملا ءاوهلا اوةيرانلا ىلا

 ماداهو حورلا م لاعب ام لدب موقي وحل ابو ضعب دنع طالخالا ةفاطل نم لصاعلا

 هلو نوكي نا ىلوال او ءاوهلل يه ذل ال ادتعالابال دتعم تارو دكل او ب اوشل | نعايفاص ءاوهلا

 الا راما ءايفامصدلوقلةغص ةرخآ نول آو امج .اراخب هطل اال هل وق نال ال دتعم هلوق دعب ايف اص

 ةرختاوا فيجلا 0 ا نسآوا ىئاطبو اماجآر كام 0 داو

 ناخ دوا ف دارتصرابغ وان ينل او طحوشلاكذل اكلثيبخ ل امها ويبارتل اودع "1| نما ةبالاو لاذابم

 000 0 كوالا علم ماجالا) باتكل !لئارأ فراخ اور ابل | ىنعم تملع دق

 عينل اوه طحوشلاو ةريغت ءاللا نس او ةعمتجمو ءاملا ليسم يىهو تول اطبو

 0 ا يه ةلمجأ دو عبنل أمس اب ىلبجلاو 00 7 اب صخب ىلهسلا ناالا

 تناكن | مصل الخ امن البل كاملا هذه نلت نع ا 000

 ةلضافلا حايرلا هنع سبتح»ر ميغ ناك اذا اميسالو ا مل َن | اهل ان دحم ةلصاح

 00 عسر ةدداوو سنحت وج 11 كلذ سب ةيوتش مقبل اماض نا للا

 0 اع .ريغت تاروكذلا نم دحاو ببسيريغت 0 ةعرساهبو رف عم د رديو سمشلا

 تاشحوم و ءاوهلل تاردكم تاروك ذللا هذه نالاهلاث دحه الو ةحصلل اظف اح نوكيال

 ةرخب الا طالتخاو فيجلا ةرواجمو هايللايغت نم ةلصاعل ا ةيدرلا ةيغيكلاب اماحورلل
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 ةروكذدلا راجش الاو لوقبلا لاثما ناف ةيصاخل اباصاو ءاوهلاب ةياؤرلا 1: ريثكلا ةنكدالاو

 رمان ارنا يعير ريغ و5 ةيسطرفل ةطشاما ءاوهل ١ ىا هتاريغتو ةييصاخ )اب َءاوهل اذ

 راجبلاو لابجلا نيس ةلصاحل ات اريغتلا باه ادا ضمريغو | ةيئاي ول ايد ركل ا ةعيبطتل نطل

 نع نيف لكل او اذ اسلا تاريغتلا ى 2 يملا تأ ايغتل ريغنلا و
 ىتلا ةعب رالا لوصفلا

 وه ةْغْلَو رع لسنلانارلعإ| | هلابسانم اجازم ءاتشلاو قير خأ أو قيصلاو (علرإا نح

 نييقطنملا دنع لصفل اقل ناري ناك ءأ وس هنع :زمصب.يأ ار وزع ئَ ل

 ةعبرألا لوصفلا ف ةدص :| ه1 ايو 8 دنع فاش اكس اسوا وأ ايثاذا زيبمت زيمي هناك

 ككل نم ص و صخ» عمج :اوم ىف سمشلا ِك ود 0000 كيض 0 ف ومصاب ضعب نك اهضعب ازيمتم

 كيوس ىتيلطلا دق اه نك نك ةيفيكب 0 ءاوهلا نوكوا مجنلا دنعوه امكج وربلا

 دحأو نامزوه كري نم ن املا نافرخأ نا 50 ءىنامزز امتد اهبذا الوصف ةنمز الا كلت

 دأ ارملاو انرك ذامك قىكر مع كاف د نرماب صضعب ىن -( ةضعب 5 ال ةعيبطل ١ نوم

 لزم هب ديغي ءافما لع ١ للا دالبلا فج وحال يذلا امزلاوه ءاب ط الا دنع ع عيبرلاب

 رامثلا وراه ولا رام الأ اونا اييثب امان ني كيور كلا نم رولا اذربلا

 نيت ءاردنبا نامز لهو لانيرخأ ع : ةراحل اةنمزالا عيمجوهو فيصلا مثرعل كوع نيل

 6 1 ةنمزرالا عي مختجوو# انشلا من د دربل ال أوصح ىلا هطوقس ءادتباو قرولان ول

 ل دزدو جار للا كك انا ى ضارمالاث روي هن اف هتعيبط نضتقم ئلعر اج لصف لو

 كاس نيس نطل هز ةيطاوملاو عرصلاو جاتا ناكل داما ضارمإلا

 دلوب يا ءارفص' 0 اذ عيبرلا ىف و ارلا يكل نكو ةعيبطلا لصفل | هنو ًأعنم

 سيشل سس لس ني تل ا ل سس سس سس

 هببس يذلا ق داصلا شطعلاو از لسحب, بيس اد جا ءارفصلا

 فينك اح يارا 1 الن دل 0 00 ا ا

2 



 ( ما“

 يف ماسملا نال طالخالا للعب اضيا قيصلاو ءارفصلا ى ان [ئكسالا ٌهليات ةداع أع ٌةفيطل

 - يشل د ءفآلاو 00 قفصإلو 0 56

 لا ممل د ال أ
 نيش :000 يلا نال كل نو ة دعما ضارم ا اهعبتي امبر ,وردصلا ى و

 . قيرط نموا فنالا ى قيرط نم ار دمحأل ءالتما سأرلا ف ناكاذ اف ندبلا لخا دل اّةد الأ

 نذل ةبسانملاب مغلبلا هيفرثكيو ضارمالا هذه ثدح#ن ئرملاىل او ةئرل |ةبصت ل ! جلا

 قؤدرلاو 0 ةيذغالا نالو بطر دراب ءاتشلا جازم

 تسال ءاعللا سوو حارفلاوةرقللا و ال !اوعرصلاو ةقيقشلاو نمزملا ع ادصلاكدضارماو

  بسانملا ناكت لذ ناف نطابلا في زيرغلاراعلارهوج دربلار عل مضهلا لوضفلادوجا

 رك ذامنا تلق لوضفلل يذلا ةوعيبطلا بليتوتلا يله يرغلا قيلطلا دعرك ذد لآ

 ةراح اما ةنسلاثكا نال لوصفلا ىقاب ناز نم .هرثك | امهنام هز نال انشلا مئالوا ةويصلا

 00 0 00 ل 00 |دتعْلاو ةذرابو أ

 ك0 ااا للك كك 10101 سس. يس سس سس: ميمي يبللل حساب

 لح ل لق ا سلا ب كرا 1 طول ل تم م قل 17 ل ولا ل طناف 1 1 1... تاكل الالا كاكلا اة كا

 5 007 5 ب ع ٍ ريشا ربل

 ببسااهلوانت و قيرخ |ىدكاوفلا ةرثكىاهيف هكاوفلا ةرثكلو مل انالللا كارب ايطلن 1

 ءادوسلا هيفرثكيو طالخالاب اهط ١-١ !هايلطوا هينص ةللطاحاب كيت تال ضارعالا ةرثكل

 مدلالقيو سب ايلا درابل |هعبطب ضيا اهدلوي فيرخل اواهدمريو طالخالا قرح فيصل اىنال

 ,عل انر اوتل لصفلا اذه ينل ةيوهو مضلل ةانراج مدلل هنامدلان الو هجازمل هت نداضمل هيف

 ءادوسل اةرثك عبتتو مدلل ة داضم ى ي*و و هيف ٌةبل دما نلينلا ناريه بطل اريستل بخوأل ادربلاو
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 برجل أو ةظيلغلا داوملاو لقثل اهبيس يم ذلا سوالياو عبرلاو ةطلتخممل|تايمعل أ مدل اةلقو

 يع أ ىاةظبلغ د اوماهببس ىلا لصافملا عاج وأو ناطر 1 سل او ء ءابوقل اورشقتملا

 عسدح دارا ا ولو ايلمتو زان هلو لاب راقب ىنبصلل لفاك ف يرخل | يا هناكو ةيو !نوشلا

 اذناواهثادح اب ىيصلا كك امز في ملوي 1 اقبلا ىلتل ىيصلا اه دع ١ ىتلا داما هسبيو دربي

 ا ارهالل اذ ل ذلواي ايلا لكل سنون هل اكيعالو اهحاضنا نعؤوفل !ترضفودا اذ كينيا

 عبرلا تايمحو ةيفينصلا ضارمالا زر ثكا هيف ضر عيف.فيب رخآ ا اماو لوصفل | ثلاث يف

 ءاعمالا قلزو مدلا ف التخ او لوبلاريطقتو ةاقار ءاقستسالاو ةلعط الاو ةطاتخأ أو

 نونجأ او عرص لاو سواليا نو ويثاذ لا هيمسي يذلا دي دشلا من اهيلععس ةحبذلاو

 فيرخ أ ١ ىن:نوعخي نا هبشي ضارمالا اذه ضب[ 3 وتاانأو يوادوسلا ساوسولاو

 حورلا جازملٌبسانموهو لوصفل لضفاوهف هجازم ىلع ناكاذا عيبرلاو بطرلاويطملا
 تسير م ا

 ةيف كر ب ىلذ ذلو نوللاو ةظين وراعلا هع ولا غلبيالو لادتعابدلجلا ت للا

 :دحار ا يالا ني رعت هال ةعيلكلا ١ صع ها لبق "اس دذيسلا الملا الخالا

 ىلت لبغيو حورلا ةيوقتل ل ا اوةرارحلا بسسب اهليسيو

 مارواو تاجارخ ناس ١! ةفيعضلا ء اضعالا :دسافلاط الخالا ١

 ل لا ىف يا هيف كرحت د كا عيئرملاو ةرج مص او ةاهللاو نيتزوللا مرو لثم قلعلا

 جلافلاو ةنكسلاو ا لولد اللا لذ هع . اش 11 ةنكاس هن داص تناك دام ب ذ د ضرم ا

 مدلار ادقم ةدايزلقورعل | عادصناأو ملا كنف اضي ايفا ساطع, ارز كدا ل لا جوأو

 فرحتي ف يطللا رحل لب هئاوه و عيبزلا ىو ءافولال نفارسالأ هذه ثودح يأ كلو

 ىوقيو حورلاديزي هنال ةعصلاو يلا 0117 أو لوصفلا ص هنا ةاهضار ماأ أو داوملا ةببسب

 ىلذك نكن ملاذا اما ريكا طمع اد لوصفلا ترجاذا اهلك هذهو تملع ام ىوقلا

 94د

8 4 

 5 0 0 6 2 و رس

 يع مدس مح 5 5 ا ا رام ةينتاس 0
 و
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 : رمال 1 رسم ءانشلا 00 أ

 هس شي سيسي. يسسسسا مساس مسسسسا

 معاشسسسس مش سس ةتيشيل ءممسسلل بت... 1 شالا هلال لفرز: 0ك 1111 هب كالا انااا نال التل دبر يدا لال 1115 فلفل رتل للملا ل لست لل كاش ان لو ا ل ان لل ا م

 ا 0 0
 ةرهزلاو يرتشملاو خيرملاكةريسنللا نم بر دلا كلذ ناك ءاوسهضايبلر دلا ى ١) تبسي

 ا ةنورعملا ةيماشلاور ابل ب ا توا
 ا 0  ةقيتدلاو| ةجردلا قف اهنوكوه سمشلا عماهمامتجاور وثلا نيعو دسالا بلقو ءاصيمغلاب
 00 لو ا نوكب ناب سمشلا اهيف يتلا

 0107( رااواتسلاول |س يفرد !اهيف ىمذلا ءزجل اب مث يرتشملا مث خيرملاب مث سمشلاب م

 سايد ةيركاوكلا يلت لكن | | ساكن :اورونلاو ءوضلا ةدازز بسب نيدتتلا رجوي

 يفر رقت ام ىلع سور أن نع اديعب ناكاذا ديربتلا بجويو اهنم ابيرقوا نسورللاتما 0

 ماد: ليدل ىنينح كعف د درب نم ,سموش ا ا فاك امكو ملعلا | ذه ريغ

 بابسالااماو موديالذعشالا لاوزوهورئٌرملا نالار ديك ربل "نك ناسيا لنك كا حشالا

 نادر لدا نع تاسسللا قلتش + ص الاف ادب بال 7

 وكلاب اهتبرتلو !ةدهوو | ةدجن يف ىنل انك اسملا يا اهعس يعضوأو ولو |اهلراح ريق لابجل ارو
 تت تت لله سئطئسطصلللل تت سلتا تت تتح سلسال ست سس .نللتلتتتل  ستسسساللل  سساتااا| |

 ١" ةياغ ينوه يذلا ءاوتسالا طخ نع دعبلار ا دقموه ضرعلاو ل 0

 ةرئاو عطس مهون نم ضرالا عطس ىلع ةثداحلا ةرث ادل اوهءاوتسال اطخ 000

 سأرلا تمسي براهتل ل1 صن ةرث ١ درص سوقدلبلا ضرعو نيفصنب ملا أ اعللاعطاقر اهنلا لدعم

 ةرارحلا طرغم عباارلا نم بوقي ةرخآ نال ثلاثلا لوا يبا ثلاثا يبا :!|هيلقالاوراهنلا لدعمو

 ١ أي علا 8 0 01 يلا يما دل
 0س ا
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 بابسالا نمو يارتحأ أةرواجموطيرفتلاو 1 رفالا يفرط نيب عقاو هنال لادتعالا نم

 ةيئاملا أزجالا نمرخ#ةبام ةرثكل ىلذو ءاوهلا بطرتىب هورحبلا ةرواجم ةيضرالا

 وجا سل شتي ناب راب لالا لا

 شتا ني ءابو ثدحب الف نفعلا لوبقو

 ريختتلاب رحبلا ءام نع لصفنملا تلق ةبوطر ءاوهلا ديفتراخبلا ةرو اجم لاقي نأ مصي

 ىلع ةيصاع اهلقثل ةحولملل ببس يه ه ىتلا ةقرتحملا ةيضرالاو ىطلالاف ا

 ةارواجم نالزن ولا كل ايصعل 5 حوةدرب لدتعم ىرحع بلا دليلا وريهبتلا

 ةربللو نخل أ ى ىنمةدوربلاو ةنوخسلا لبقيالف ةبطرلا ةرخب الا مكارتل ء ءاوهلا ظلغتر يلا

 ةيلاحشلا 0 كا نوكت ةبطر ايس ةلوهس

 5 ا ا

 ل والا 3 مادلنلا 00 تيس

 هر ل أاهن يصل ال اهنالف ةسايا داهنا| هاو جولثلا ةريثك ةدراب :دالبو لابج ىلعزا 0 هج اهنالف

 هسكعلو كلذ دضاف ةيبونجلا حايرلا ىف ةبوطرلاو ةرارحلا ام او ةفثكملا ةدوربلل ةريثك

 ,سمش أ١ 2 0 فرسكتحور دابلا نحس يب امشلا لبججلا يبا دلبلا ىلا 0

 سبحو ين ”'ميرل هياوجر النا سكعب 5 دربي ىأ س 000 يبونج ايرسابلا ىلع

 قى | ىقرشملا نص ريخ ىبرفملاو سمشلا عا ها ةسكع م دعو اناا أت هز ىشلا

 رتسل يق رشلا بناجل ا ىف نئاكلا ن مريخ دلبلا نم ئرقلا بنايلا ىف وريال نلعلا

 د مفاد اهلل نما دما اا نع دم 0 . قرشلا

 مسلسل سششسسل سمس _ تاتا _- مساس مسسسسل

 يمي حساس سنس٠س يمة كة“

6-0 00 0 0 
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 ةيلامشلا و ةيروزلعل | ىلا: سايقلاب لا دتعالا ةيئاوغملا او ةيقرشملا يااتبرا براق ناو يبا[ هاا ويم

 تلم تت 2522-52 --55222229229292522-- تسممملل شخ, كش سلسل 7

 راهتلارخآ ةيبر غلا بوبهو سمشلا ؛ ةكر -و | تناطم هرثكال !ىفراهنل هي

 اننا او داو درب  عفترمل ةررللاط ا .١ اهئايلللا اين( ارا اهااذه اهتك رسل اة د اضمرثكالا ىف ظ

 ةيزيرغلا ةرازحلا هيف للحتن الو ةيعيبطلا ىوقلا ىوقي هنال حم | درابلا ءاوهلا ناك

 0 اما اديجاماضهن ١ ءاذغأ !هضهنيف طابلا ىف ناتظوفح لب لاح ”ريثك ةيزيرغلاةيوطرل او

 | ءاوهلا عم عمتجت ام .. لق ءابولاو ةنوفعلا نالو لهسا تالضفلا عف دنيو ديجلا مدلا

 هك برقيف اريثك نوكيال هيندربلا نال عفترملا نم مص عضولا ىوتسملاو
 اهبرورملا دنع اهبسانيالعف اهل نيرو اجملا ءاملاو ءاوهلا ىف لعفت ةبرثلا نا ملعا ةبرئلاو

 . ةيحلاطاو ةيهيسل أ اهنمو ةيتف زلاو ةيئيربكلا اهنمف اماسق ا مسقنت ىهو اهتيفيك باستكأو

 ةرحأ أ اهنمو ةيئامعلا اهنمو ةيرنلا اهنصو ةيصجل | اهنمو ةيرجصلاو ةيلمرلا اهنمو

 ظ 0 اال ينام 0 0 0
 مح ست رد

 صميم ب بيم يا سس سس ا سل لاس

 ارو ١ ناستما را اره رةلك اشملاو بس ل راو

 رمساو بع ١ نوجيو لاق ىلذلو للدتل !ليسالهاخت# ىدبلا نوكي الفم م اسملا هغيثكتل

 ءاوهلا ىفرثكن يتلا ضارمالا يا هضارماو ديجلا مدلا ديجلا مضهلا ديلوثل نوللا

 0 1 22 سو 0
 سمسللشسكمسللا  محسسسسسصستسس  سسسلالس سسساس

 42 22ت2-ت-ئ-7- ا ا

 0 عرج 1 2

 ندعي ككل دو ن اذيولا راغتلاو ىقيتعلا ءاوهلا نم جزتمملاوجلا ىف ثونبملا مسجلا



 تايب
 اسوصخو طالخالا يو حاو الادبي حو ةيرتلا عيضاولابفاشتلا كالا نا
 عا 'اثو ةريغ نا هنص يرسي مث هيلا الوص و برقا هنال بلقلا ى لوح يف ناكام

 لادبلا ىرخ ناب طقف هتيفيكب ام اما ندبلا ىفرث ٌويوهو برشيو لكؤ ويام ةيرورضلا ةئسلا

 ةيوضع ةر ا ا طا هاب طريوادبيوا

 نال دعتسم ديج طلخ هنم لصحي ناب طقفات داميوأ فرص ١! ء دليل هللاوهز ردوا ١١و لفلغلاى

 لاك ما ديعباملاو تشل يتلا ضيبلا ةرفصو محلل ا ءايكما رقا دا دعتس ا اما اوضعريصي

 دلوت اذا هنال اضيا هتيفيكب لعفي هلاحمال هت دامب لعفي يذلا لايق نان من تلرمطسلل غلاوهو

 نفبي نا هتيفيكب رثّؤي يذل ان دا زلط تيل نريبلا ناش نار هندي وليا يح

 يي ميراضف ايلا يضاف سير سلس

 ا جوصلا طوخ ف ايرثلا ناف ىع افالا مسو قايرنلاك ةيعونلا هتروصبرت وي نا اما مل

 داسفالا لعفي نيعفالا مسور اح هجازم نا عم هيف عفنيو جازملارورححلا ىف وقلاو

 ةيفيكلا ريغ رمال لعفلا ١ذهف اهئطاسبل هنمرح ارانلا نا عمرانلا صرثك ا قارخالاو

 بذج ينابرهكلاو دي دحل ا ب ذج يف سيطانغللاك ع ونلا كلذ ةيصاخ سوه لب ةداطاو

 ةلهاوصرل لي راش كيلا قفاز اما ةيصاخلا يئلز ره كاعلا وذل لاقي يذل اوهو بتل 3

 اما يا هتيفيكحو هن دامبو ا يعفالا ةرارم لثم مسلاكةفلاخ بل هيلامشا 1 واق ايرتلاو رهزدافلاك

 يكل يحس ع يم
 ةهشششسع شت ت:تبسم سس سس سنا

 مسلم سسسسلل سنن سس سس سس ل ساس اسس 7 7 د

 2 ةيصاأ كا كاودلاء 007 هتيفيكو هر وو هذ نامي دينو ارسل

 1 يبا

 نك ديو ةيوضعلاةروضلل دعتسم مد هنم ل صختو موململل قاي رد ةناف موك :لا عمرو جلا بل

0 



 ن

_ 1 
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 نوكي دن ءاذغلاو خسياضيا هنافرمشلا ىل ذكو هتيفيكو هث دامو هتروصيرتٌوموهف نددبلا
 1 ول اغيل ووش بلا محلك يخت ماد هنم دلوني يذلا وهو اًظيلغ

 أاضلا. ن*ىلولا مح ارا رجل نيي هنسداؤتملا مدل نوكيا اب امهييباطسوتموجورفل رفلا

 7 ع ا انكي 0 ايفا اللا و

 حشسشسلل شلل سس سان _-سلسسام

 مد ١ يلا هئازج 0 اد ٌةيْدْعَيَل ازيثك د سل

 امسقو ثع ةينامث م اسقالا نوكيف ىل 0 الا ليحل

 ةلمص احامسق نيرسردب اكابر هي ذغتلاريث كد نيب ل ادنعالاربتعا نأو

 3 101 كل نوبطلل ١ [لانم لوقتف ةلثم الل زكذيل ىرةنلثلا ا ةعلتلا كيرش نم

 مسا 100 يا 0 للاء| 5

 د ءاذغل 5 اجت وكلام اذغلا ردك ىلا

 نأضلا نم يلوحل ا محلل | سوميكلا نسل | ءا ذغل اريثك كلا ل تسلا [!ةيرديدقل

 ٠ ا افيطل ا : ناف بنو 1 ناو نيياوميكلا هداغلا اذغلا أريثكلا لدتعللاو ىقن

 .ترنلا ليش نيوينكلا ا رقبلا مح ا ءامك

 ا كارد ردديالا ءاطلاو راوجلا لذا سوميكلا دتافلا ةاكفل لب لا حلا منن

 بجي يذاغلاف ف بكرم رم مسج يذتغملاو يدذتغملاب اهيبش نوكي نا بج ي ذاغلاو

 هترخبا عفدو هحاورتو حورلا حالصالءاوهلا ىلا جاتحي امك هنا ملء اابكرم نوكي نا

 ةيقنتو درب ةرارحل ىنطارف ال اهعنمي ناب ةيذغالاج از <ح الصال ءاملاىبلا جات ىل ذك

 وذغيالءاوهلا ناامكواقرعوالوبوأز ارب اهجورخ لهسو اهققريف هب ديك ن : اهلوضف

 ا

 يع

 ردو يجر تجر جس . تيمي

 ع



 كدب
 بلقلا مدطلاخ اذا ءاو ١ ناأم كوةدارفنأب ندبلا و ذغي الء الا ىك :نارفناب حورلا

 نيام كمي ءالأف 3 0 خل . نأ يكس أو

 كلذب هل لصحتب مل محللا نم ةقر ١ ف نوكي يذلار دقلاب اناسناان ١

 ةطنسل أوز نآلا الثم ةبلصلاو 0-0 | ةيذغالا نالو ةقرملاىلتبهل ل صحت امةوقل أو يذغتلا نم

 ا 0 ذ ماعاف ةريغ نم هلم لصتتيال عأاص مد حوبطملا نمل صحت املاب تحملت اذا

 ةيئاطا ةريثكلا ةبطرلا هكاوفلا لك آءاملا ىلا جاتحيال ىلذ ذلو سبيل | ءاذغل |قيقرتل لمعتسي

 يىاهتقر دبو هيف ةمضاهلا لعف لهسيل ءاملا نم ةنواعمب ءاذغلا كلذ خابطنا يا هخبطو

 ةيقيلل نونو عل نعل الرو و ن كميال يتلا ةقيضلا ىراجع سل أ ىلا هلييستو ءاذغل ا ءاملا ةقر دب

 اذه هل هتقر دبوه ايا ءاملا ةنو اعمب ةقيضلا ىر 6 راما( ءادذغلا فا نعنيل لاف ككلذلا 7

 اهريغو ةديجل ا ةلضافلا ةايملاب ةقلعتم ث ادب | باتكلا اذهىنم ةحصل | طفح يف عرجبس

 ةعبرا ع اونا اهتحت س :ج ةكرسل أو نايندبلا نوكسلاو ةكرحل ا ةئسلا ثلاثو يا اهثلاثو

 نيالا فةكرحو دربتلاو نضستلاىىيكلا ىف ةكرحو فناكتلاو لخلختل يكل | ىف ةكرح

 كرحتملا ءازجا ةبسناهبريغتيةكرح يهو عضولا ىفةكرحو ناكم ىلا ناكم نم لاقتن الاك

 ةيرارطض الاروم الا نم نوكسلاو ةكرحل أ تناكامن او هيف لخ ا دواهنع جر اخوهام ىلا

 هكاسم او ميالملا بذجنإلا ل صخنال ءاذغلا ناتفرع دق الن اويل الب نا 2-

 م ا ١ دلو

 مهنيا لا دتعاالاو ةلقلا وات رثكلا نأ ىيكلا اييسط يالا ا

 00 يس *وظيو امكينيف لا نتعألاو هولا !او ةعرسلاو مكلا بسحب | ذهو

 تانكسلا للختل نيملكتملا دنعو قورخملا ءاوهلا ةعناممك ق واعم ا لوصحل ةكرحلاب ةمئاق

 ةهيروسلاف لانا ! ذاف لقا ن امز يف ةعيرسلاورثكا نامز يف ةيلبل اعقب ةلمجلا قو



 تس
 000 ممم نو ناسا

 7" سنس نيهستلا ىل ذكالوة دم لوط ىلا جومعب كل ذور خو

 ' دل طاون) اما كرم (وزكسلاو ة هيوم ارهاب كايف ل و

 ا كىلذاوهف ةيزيرغلا ةرارحأ أ و ةيلصالا ةبوطرلا للعت همزلي هنالف

 ٠ اهباه وافطناو اهيف ةيزيرغلا ةرارعل أن امغناو رو دوب ول

 ةننلا عبار ينااهعب اروره اظ اذهرا دحن الا ىلع ةكرحلاو هضهلا ىلع نوعا نوكسلاو

 ' انالل .!!اواهااؤن فك زج نم كا رك دا را نا ملعا نا ةحسدم ديلا

 0 ا ةءابر طف للك «ةويامص ةويحلا دم يف هيلا ج انام ليصح نال ةشيعملا ارمايف ةيرار ١طضا

 اهل ةلماخ يهو حاورالاروصك تملع امك ئوقلا نا ماع او سفنلا ةكرتت! الا لصحتال
 0 ماا ةون راس نبل حاورالاوحاورالا ةكر > عم اهتكرح + نكمي مناف

 ىلذو ةكرحلاب اهنم للعت ام كر ١دتلاهدميام اهعم ناك اذاالا ةهج ىلا اهكيرعتب

 83ش الو اهرهوجب هيبشلا ىف اصلا اوه كلذ واهو ذغي نا هناش نم يذلا م قلاأوخ

 صقناذاو نخ 1 ثناك اهيلا ةكرعأ أ ن وكلام ةهج يف هر كذب

 يه يتلا ةيناسفنلا ضراوعلا نا ملعا مث دربا ثناكاهنع ةكرحلا نوك ببسب ةهج يف

 0 0 عفانلا نماهاوق ضعب يف مسنري ال ثدحت تال اعفنالاعبت سفنلل ضرعت تايغيك

 نا ىلا ج ورلا ةكرح اهعبني ةيناسفن ةيفيكوهو بضفلا لثم ندبلا تاريغت بجوت
 افوخ لحساب حورلا ةكرح اهعبتي هين اسفن ٌةيفيكو هو عرزفلاو ماقتنالل ! يلقب تدخل

 ج راخ لاح ورلا ةكرحاهعبتي ةيناسفن ةيفيكوهو ح رفلاو اعقاو وا اليخت# ءايذُو هلأ نم

 انوخ لخاد يلا حورلا ةكرح اهعبتي ةيناسفن ةيغيكوهو مغل أو بولاملا ىل | لوصوللابلط

 ١ قيعض اماوةعفدحورلاةكر هيف نوكيو ىاهمديدشامااهنم لكو عنا دوم نم
 0 حورلاةكرحامهيثنوكي دمهلأو ا, لج اواليلفالب 1 لبةعندإلة بنس ورلاةكر وكلا دو كلهمريغ
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 وبلا احناد يلا حورلاةيرحاهمبب مالم ديك لجل نيف لخبر
 رمالا ل جال طابلا ىلا الوا ضبقنت سفنلا نافحرفو عزف نم بكرم اك هنال هجراخو

 ك وللارمحفرمالا ىلذريقحأد ضبقنملا طسبنيف لقعلا دوعي م نولل ارفف ليغ

 هنم روصتي رمأث ودحا جراخو ا لخاد ىلا حورلاةكرح اهعبتي ةيناسفن ةيفيك مهلاو

 هتهج ىلا سفنل 0 ركفلا ىلع بلغ امهياففوخ و ءاجر نم بكرم وويل وريخ

 لخ اد لا تكرحترظتنملارشلا بلغ ناو ج راخ لا يوت - عقوتملاريخأ | بلغ ناف

 هلوقب راش كف نيدسم سلا : ىلذلت
 مسيميسسسسلسل مس سس

 مس سا ل ا و

 را 1 تمسسسسسس تيس سمس سس مسسصمس

 2 وب عما 10 ا

 3 ١ 0 تك لا هيقلا ةذه اند 00 ١

 05-ا | 1 ا 5

 ل 2

 0 اقانر 9 5 يدل دددلا وتلا يال ا ا 0 0

 ةيزير غلا ةرارحل ارم ولا لاتملالو نادل ااماوةشقرلا ءاضعالا 1 ل اذربلف 1 احيولا

 اميسالو 27 درببت# س هلا نيوق نوكس طارفا يا دلبم دربم ىسفن لاك 3 نأ نوكسلاطا] ذا

 نيالا ةض ايرلاب لصحي يذلا للحتلا أوهو بجااول ١ للعتلا م سل غا امانا

 ةظقيلاو مونلا ةتسل | سماخ يبااهسءاخو هي درطلا سيلا كالنذعلا ليز .لمعحك اطبخ

 عورتا فذ ع اضنالل ) ابلطو طاابلا م 0 7 ا أو

 5# ا ندلاطكل نوولرشل
 .رد



 ثلا
 (نودبلا نأ لو ١ اديب دبل ب طرت مونلانالو نماوجلا ل ارح اهعينيفظقيلا نالو ءا ذل أ سنو

 0 ىني ذهب ن دبل !١١ بطري ؛اضيا 5 أو 0 دوج أورثد 5 ] هيف ةيادص

 لسا
 هت يسادلبمم ل .٠ يمس بشن لسع سس

 7 أمو 0 0 ا

 رع ايو ” ةظديلاو

 اريثك كاًطلخ مونلا فداص لب ءالخ نك 9 مادااستل طأ ذاب بط 0 لا طاف كيد ل

 ةونلا# دالب ( ضيا ا نا نوف مل طا اذا هوظو طرفللامونلا 12 ضنلاو أ ديحامد 2 اا تلم

 اهناش نم ه ىلا تالضفلاللعت ةلذ تيبس تابوطر اوبك يبرد تكل دامزلب 1 كين ايننلا

 هي | اساس دربا نول اناجااو ي بنل أمه نط رالانالح دربيف ةظقيل انفلات نأ

 ل حورل لالعاب ني كيم لعل اءالخ ياء دحام ونلادجو اذاو اهقنخو ةرارح ع! نقح

 دو دجو ناو ةيزيرغا ا ةرارح حور لسن عفة رولا ا لوس

 - 6 | همضف الثم سوليكل م ضهللا دعتسم
 دهيددللاامهسشسس اه هللاظهمهمي سلسله كل علعامط دلل سمسمللب سسللا ل

 ةج اجنلا ريثكلا مغلبلاح ميضنلاو يضهلا ىلع ايصاع الجمود

 هرشن ظيلغلا كمسل ول هيكل ايدرل ١! ءاذغل او ةيومدلا ىل اهل احتسالل دعتسم اريغ

 طرفملا رهسلاو ةلاحمال ندبلا نبيف ايا ةرارعلا كير ١ ووالل كولا

 ةرارحل اب تابوطرلا للحت ةرثكل ىلذو ةسوبيلا نم برض ىلا هج از هدسفيو غامدل |ىعضي
 0000 ا درا كي ببسره اظلا ف نوكن ىتلا

 ا دنا نال جازملا هوس طارفابسسن ل قعلا طالتخا لولا يدوي اميرو اهكارد ايف
 دل أوةيزيرغلا هي هزل ١ للعتل ةوقلا ليلحتب مضهيل اوس دول ادنعإلا نم برضى رول جانحت

 00 دريرغل اةبوطرل |يىهوةداملا ١ يااساولاو |ةداملاليلعتب د عوجو

 مونلا ةرثكةرخنآ لول ار اهنل مون هلوق نما رملاو درر اهنلا مونو مضهل' عضوا ذهب

 امهلي دعت فانص او ةظقيلاو مونلا اماو ءاطخلا كرا دت باتك ين ئيشلا لاق امر اهنلا ىف
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 را دقموق دعملا ىلع هففخت امر | دقم ماعطلا ىلع 3ع أ ىغبني يذلا تفول !!'ىف ىاكي اف

 و 0 !اه 0 0 07 0 3

 ندب ادم رثكالا ىف هنال نهذلا ١ دابيف اه ماك ةيتاستلا نورقلا جربو مالا زكا

4 

 مح نام بج اوين ىدبلا 2 6 | ىلا اهدعصيو ةيدر ةرخب ار وثيو ن وللا دسفي اضيا كلذو

 ٌةعيبطلل كارا بلل مهسلا بو ةنيب الملمثم لب اقرغ نوكيالر اهنلا مونرثكا نالو

 مدفن سارا ىلا درلار اال يبا هداعصاو مضهلا هذاسفال ال ةيزيرغلاةرار كلب اة

 مونلا ن ل دين اث ةعيبطةداعلا نأ نم ليق ال ردتل ابالاهكرت تروج الفر اهنلا مون يا

 ءاذغلا ىنمدب ال ناحل سابتح الاو غ ارفتسالا ةتسلا سداسي ااهسداسو *عيدررهسلاو

 دعب لب هت افالم لاح ءاضع الا ىلا ليعتسي ءاذغلا سيلو ندبلا نص للعتي ام لادب موقيل
 لب ةيوضعلا ىبلا هتيلكب ليحتسي ءاذغدجوي ملاملو سابتحالا ىلا انر رطضاانامز هبل

 سابتحالاو غ ارفتسالا نم . امهنم ل دتعملاوا يرو رضاضيا غ ارفتسالا ناك ةلضفهنم ىقبي
 يدان ارواح 0 ملر ايما وعلا ”ل ا

 مدي ممسسلل مشل سس يي سس ميس سس: ب

 مشمش سيمسسل شت سسسبباب سيسبب بسسس مس

 رازكلاو 6 ارا -- مخ ' 500 اولا أسباب
 ةمزاللا ةيزيزغلا ةرارحلا ءحورأ |غارفتساةرثك 5 ببسب ءاضع الارهوج يف سبدودرب و

 ةوثو | ةعفا دل ا قعض ام 0 و سابتحالاطار ذاو ناك طلخ يا نم ه غ ارفتسالا ةرثكل

 ةيعيبطلا ئوقلا ن ماكين ءاعولا ىف عىشلا ثبل لوطيف ةمض اهلا وعضو ا | دج ةكساملا



000 

 ةجاعلاب ساسحالا نادقفوااهتجوزلوا ةداملا ظاغو ا ددسو ١ مضهلا ءافيتسا ولا ةأيا
 ثدحبف ةهبنملا ءارغصلا بصنيالف ءاعمالاو ةرارملا نيب يذلا نيرجمطلا سنا اذا امك

 1 ل سل سس ل يصل سس يس سس سس بسسس

 ةوهشلا طوقسو ةنوفعلاو د دسلا دايز س ابتحالا مزلي ياددسل لا همزلب ينل وقلاو نافري |

 يه هذه ةيداملا ضارمالا ةلمجأ اب ابو ةيعوالا عادصناو بطرلا ينشنلاو ندبلا لقثو

 يرو رض اهفانصا اذكو اهعاونا نوكي الدق ناك او اهسنعب ةيرورضلا ةنسلا بابسالا

 ةفنص لو ا الثم عيبرلا ء ءاوهك هعون نو 0 | كي رورض ءاوهيلا سنج نولا ةجاحل أ نال

 : ةيرورض برشي كلك فام سج 00 ١ رس را أوهك

 يفابلا اذكو ةير رف سالم ل ضل | نم 0 ل أم انك هفنصوأ ح لل هعون نو اا

 مديسن-للل جه اسلل همس

 ٍِ اهراس اال هاو سابتحالاو غ ارغتسالاو ةظقبلا أو مونل ١١ ننوحمل او نينكرح 0 نم

 مسمي بل سس سس حبي حايل يي اس شتنسسس . حجشتبيا مجاب ل مسلس يي حس ب سس - سنا - . يستسلم

 ةبيرغلاةبوطر | ىشنيف هيف غرمتلاو لمر !!ىف نافدن الاكف دعي ىطلل ةداضملا الو و ةيرو رص مفلاريغلا

 قيفيلالهرتل | عفني ىلذكو اهفيفجتو هلق انامل ءاقستس الا عفنيو دلجل أى اود نم

 ناك اذا اصوصخو ضارمال | «ذه نع عفني سمشلا ىلا ىهفتل 1 نك و باضتلل بجوم ا

 110 اد عناب كلذ لكو راح مرو نطابل اىف نكيملا نا اكرستم ىدخلا

 تيزا ,لاب ناف نالا ىل ذك أ ههريغو وقرعلا و ىشن اباهم | دعنأو ةيلضفل اهب وطرلا ليلحتل

 ناهدالاب نيهدتلا يا ناف اهدالاو مدخلا تموت الا اذ هلع لاب ليقطألا ىلا

 لا ّق 00 5 اش 1 يلا ف طل نه دكةللعط أ

 دس قانونا 5 لأ بركلا مشد 0 ارقد ةيزير نقلا

 1 رس ورثت وفا نوكي ح 00 0 8 '

 طابا 1! لدم ]1/1 نا امس !ةيلفعلا كفاي اني نع ثداح ذل أبركلا نع اضيع ههغنو
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 0000 "ا
 !ذه ناكر دلال 1 امعتساور انل | قرحو ىيسلا عطق عطتو قرغلاكف يعيبطلا .طلا ئيرجملل و ناضلبأ

 تنابشالا + » هذه ناسفلا عفدو ح الصالا اهناش ىتلا ةعيبطلل فلام  :داضماهنا ينرهاظ

 ةيل اضنا وا ةيبيكرتو | ةيجازم تناكءاوس ا ارنةيرح ايام ادعنلو ةيماعلا ةيلكلا

 دنوفعل !مةييطلا سل ا : انض تابسالا ىكلت ا

 هاا 0 ع الا ناف ةطرفملاريغلا هين 0 لي 00 0

 تاييكسملا ل امعتلب او ةففحعي# لود نوكتف ةقيزي وكل ةراوحل اوةبوطر ) للحم ةيغيكل اولا

 هنالاضيا هي ذغ الاب قلعتي نأ نكمي و يو 2ال؟ قامت خاج اح ,اخ الح ةيوداو ةيذغا

 ةضيهلاىلاام يدوي اهنمطا ارفالا نال طارفاريغب ةاريغب 0 راخ نم ةنخسمل ةبطرل اءايشالا لبدتسرا

 مالا م اضهنالا 0 |نافرادفملا لن اة قارحالاوا
 دسي

 ةنوفعلاو اء يس :ليبطوب دعا 5200 ةنم ل صختالو أ دقملاليلقلا و5 ةكربملا' تتاليفملا كيم دلوتيف

 ني

 ةيطانام 07 عوشلا ناف هبي ارغ ةرارح اهنمدلوتي ىل ذك ةبيرغ ةرارح نم داوتت اهنا انك

 ارش أد املا ةرثكوا ءابول ١ 0 ةنوفع 1١ كس

 ماعربط كا اذ طرل مسجلا ل ١ ىف لعفت يبن 0 أ نا ملعا ةرارحلا“

 َ ولطم ةيفيك رى يا مسك 0000 اا أل الأو ٠ جذاسل نسل أود ىناثلاالو |

 ا اما ها بالواع الو ىل 6 000 ,'جاضنالا 00

 فقارج الاوهو ةرارحعأ أيا لوط امكوذ ذهلا ريميل درو ظالما كيس ايلا نع هبط طرلا ءازجالا

 ةرارحلا هي ا نيفعنل اوهو كل ذك وكبالو |

 رهاظفر امين أةجزمالا ىف اما ندبلا لجاا ديفةراعلا ةردع' :آلأو
 ةدرأب ل1 ةحزمالا ىف

 ميجا 1 ىه تادربملا اهنحستو ناقتحالا ببسب طالخالار تلف

 لافت راهو او وعملا رخل ارامل احلا ةطرغملا ةفايرل ااهيف جر دنيو ةطرفلبا ةكرتحل أ

0 
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 ل ع .أ| مه 500 ب أ ةميبونا ' 0 0
 ني

 اة هاا
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 و
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 خيي) | 3 مدام م 9-5 د
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 ١ سوس ذكو أ 0 ا يع

 : نتا تاو ايم 5 ةومادش ل حلا 5-5 2 5

 ء!فوسل سيساعد جا ءاذغلا# "ديس ا ْ

 0 0 هايالح | نيلي اس طرفي 0 لنا
 كمت تت ا

 0 ل ل ا 22 22 ئ 22222222522 222222 2222225 2 ذآ زك

 00 0 ه :ذهف اجر اخو الخد

 ا تلال بم ايس علمت نإ باهييشج تو .نرغألا:ج 0

 ضارم ١ بابسا يف ع رش ج ازملا ءوس بابسا نم غرف الو بيطر :لاو نيهستل ابابساوا

 لكشلا ضارما نا فرعت تناو لكشلا ضارما بابساب اهنمرضتقاو بيكرتلا

 | اكوا نع را سنج يه 0 7 00
 هس بباب دس سس د ل

 0 0 را 35 ا اكل اما ةناملا

 ءاضعالا نوكتل ملاصلا جازملا ىل اينملا ليحتالف ىل والا ةريغملااماواهب ةصاخأ | اهر

 !١ ١ اها انزينيكة هج نسوا اهتيمك ةهج نماما ىهفةداملاةهج نم ةئئاكلااماو ىغبنيام 7

 قئفاوملا لكشلاءا اكسال فرست الع عل ىعرطوالفا انايو كلا نوع اوهف

 ! هيب نكن روكت ناوهف يناثلا اماو بجاولا لكشلا اهيف ثدحتن اًةوقلل نكمي الفا دجةليلتوا

 ادج ةقيقرو | ةروصملا ةوقلا طيطخت لوبق يف ا وامس تارا



0 
 ظصظط9ذ1111 اللا ٌ سس يسمي سسسو

 متممشس سس سس: ب ب جسيلمب سس يي سس سس حسيت ساس سس حدالب

 جر هب نانينجلا هيلع جرخ# َْفى لا يعيبطل !لكشلا ناف اعرنط اجورخ َج رخال نات كلذو

 يور شلل ناهس ا هجولا ! هو هيذخف نيلع نات دو دطملاا ديو ءامنللاىل اههجار ركل لذ

 ءوعحط لكلا" ريغ اهعنم قئاع اهل ضرعب ملاذا هلعفتو ريدا ةوقلا همو رت ام ىلع

 جرن الثم ىعيبطريغاجورخ جرخ هج ولا اذه ىلع بالقنالا نع ىعض ناف ةريغوأ

 نلاكيه سب نا نكي اذه ىلع حاضر الا سيكل ريع ىلا اهيل ل
 نيفبنياس ولعل لفطلا كسبت لزابن ةلياقلار ذهل 2# ايمرلرا ليتسلا شاعر هناك

 طيمقتل | دنع لصحيللخأوا يا طيبمقتلا دنع واف اضع | ضعب ىل ذب دسفيفهليسغتو هبيلقت تق و

 هس دش سلب همس هم تاتش سشسسسللل

 ةطقسوا ةيرض نمد اي هباسالر | ضعب لع ي ونليو هئاضعا ضعب لكش دسفي نأ

 هجولا ربعتنو دئاوز ديلا فون ماذجلا ىف ىف تتلو نأسلاو ما دجلا كك ةيسضرو
 الهظيو قنعلا و رييو ءاضع الاؤتنت لال ىوادشالا هاند لافي ىلدل و نيعلا را

 ءاضعالا ضبقني منشتلا فوريفاظالا لكحش دسفيو فانكالا جيو ندبلا فقير اضغ

 انههابجاو نكي مل ضارم الا بابسا عيمج يف مالكلا طسب ناكل ووضعلا لكش دسفيف
 سمس سس سس ااا سس سس بسسس سس مس سس سس

 ةيبيكرتلا ضارمالا ىقاب بابساو لاقف يِ ل | مالكلا ىلا ىقابلا لاحا اهضعب لب 0007 5 .٠ . 00 0 أ ص 5 3

 باتكلا اذه ىلا فيض نا تطرتشا املاناو ىئزجلا مالكلا اهب نلوالاةبكرملاو ةيلاصتالاو

 قرفتلا ضارما بابس ان مافرطرك ذا نا ثمزتلاز اجيالا ليبس نيلع ثار وهشملا ضعب

 لوقافةذالا و عجولا بابساو ئووقلاو ح اورالاو ءاضعالا قعض بابساو ماروالاو



0») 
 ظ يك خرم بط طلخا اييدعتا ابق رول لاو لس: البلاك نت اماقرفتلاب ابس ا

 ةعفادلا نمة دي دش ةكرح لثمو ا دي دمتب قرغم ىحر وا يطلخ ءالتم | لثموا قئفلا ف

 1 لامع ليو !ليجل مسج لثم ج ماا ' طر ارا طاطا ىرسلا لحد

 ةهج نماما يمن مرولا بابسا اماو مهسلاكبقثبو رب أ ضريو ارانلا قرح ةوأ

 0000 01 او ةيحرلاو ةيئاطاو ةعبرالا ط الخالا نم ءالئمالا

 ةثلثلا ىفطاعملا فوخرلا مح الاوادلجأ احح لضفا!لوبقل هثيهتو لب اقل اوضعلا قعضو

 ةبا دجال دب دش ةكرستوا وامروتيو نفعتيو الوضف ةرثك اريصيفافث اذغ يبن ن نعوضعلا قعضكو

 ءاوهلا داسفو جازملا ءوس يجن ةوقل اوحو رلاووضعلا وعض بابس | اماو ةباذهح اوكا

 ةرخبالأو ةهيركلا مئارالا نم همحاازيامم حورلا ىلع مجغي امو ءاذغلا داسفو ءاطاو

 جورخو قرعلاط ارفابو ا ةطرفللاةضايرلاب ناكءاوسريثكلا غارفتسالاو ةئيبخلا ةنخ دالاو

 حربملا عجولاو ئقستسملا لزب يفريثكلا ءاملاوا ةريبك ةليبد طب يف ةعف دريثكلا ملا

 ندبل اى عض ن اكامبر و ةريثكلا ضارمالا ة اساقمو ءاذغلا مدعو حورلاهليلنو ج ازملاةرييغتل

 ا اهطقوقل ناحو عونح ةدمملا مخ بببضي قوذاب ندب ١ عض الموضع خوعبفلااءباتهلك

 0 14 ناوي رقما ا 1 ينانملاب ساسح ا عجولاو , عجولا

 ىفلتخملا جازملا ءوسب ىنع او لاصتالا قرفي سنجو ىنلتغملاج ازملا ءوسوهو ةعفد جاؤملا

 ىلذل داضم بيرغ جاز ماهيلع ضرعي مث نكمتم جازم هاهرهاوج يف ءاضعالل نوكي نا

 مل نيف ينانملا لذ دوروب ةساسعلا ةوذلا سحبف درب اوا كلذ نم نم | نوكي لوتحأ

 ٌيدرل مارلا نازك للا لموفو لا ينص الو نما | مل ٌوي الوهن قفتملا جازملا ءوساماو

 هنال عجؤيال اذهو ىلصالاجازملا هناكر اصن يمحم ١ ازملالطباو ءاضمالارهوج يف نكمتدق

 ةيف ةنكمتملا هل احلا نو ليعفنيال عوشلاو سوح نم لعفتي نا بجي ساق اودب سحلال

 نفل مجيب بح اضاوب سحب ام باهتلالا نم اق دلا قيمجل بح اص سال اذهلو
 ٠
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 ةرفتسم ةمكحتسم قدلا ةرارح نال سلا ورا زدنأو ءاريثتح شا قدلا ةرارح نا ص

 اهيف ظوفحم ءاضع !ىولع طلخ ةر واج# نم ةدرأ وبغلا ةرارحو ةيلصالا ءاضع ال ارهوج يف

 نام ومادراقا نراك قلب اعح وص قلنخم جازم كب ناك نيلراقو يعيبطل | اهجازم

 بطرلاو سبايلاو نانلءاف ناتيفيكدرابل اور احل ن ال ضرعلاب بطرل او سبايلاو تاذلاب
 كنطر لأ أو ضب 0 :١ دشل لاص ل اب ماويامنا سبايل ان نانلغتبم اثيقيك

 كى نديف عقو ىذلاوضعأ !نوكي ثيح عجوموهف ل اصت لا قرار قر ءاغر :سأ هعبتي

 ةر وصحه اضيا وذهو مئالملاب دن ماسحا اوهف5د كلا ا ماو ضرعلابالا مهللاالذ ةريغ يف اماو سحاذ

 كا كانتا

 يع أو ساسح الا هب عقيل ةعند : ميار جالا انساك يسبح ف

 اهل م نم ءاضعالا ميو ديلا ا :عجولا نا ملعاو اا يععيبطلا لا ضن الا دريام س

 5 وملا هيلا ب ذه الو اوضعلا نه سني انقووا ماانلا نين ةلئلا نع سفنْبلا ا

 ءاردنوا 0 ريرغلاو رار و حورلان م مزهيامبو لل :امب اريخأ 8 دربي مث د 59 "ل 1 لأ 5 ١

 يت لك ١ دعطا قف دراقتمع 0 2 ضرعلاو كيلدل )ا اوةمالعلاْت امالعل ىف يرظنلا ءزجلا

 ضرع نوم ةمللا تطيل يا + ةلاح اع 0

 هنا ضرع ضير لبا 1 ل ىلع 0 ل

 ,ىئىصم موكب كل 1 ارك ثم لودسي و ص قاع | ل 0 ندد كم 7 العلا هضرمل ضراع -

 ا 7 لع 1 هقعذ و ةص افخل او هنوأ دن 0 نبنلا كيج قومث لالدتسالا 7

 همهسشسلا 70 ا ا

 3 8 صئخ# 0 دهو هو وشم كفيل || | در“ 3 ذيع ا ف لص دقلو متابش لك "7 1 4 أ الر الأ

 هجولا ىلذ نم همكح لطبو تافدقدنالو مانا ارعغالاب مالم د نعمل شرا ال
0 

 ةهضرم قيد 0 داع ف تما ا كر ذب لمس د وجل ورعب ل لال بيق رضاح نما نولع .لدندقو

 طب



7 ] 
 صاخم "ا ليقاسلا و وص املا نم كاد او ناك ضتخا امل هنال لا دلا نيدستو هل بش انملاوي يتلا

 / بلفقت ا ةرارخ ةبلغ لع ةعرسلا عم ضبنلا م طعب لالدتسالااهلاثصو اعلا |مسالاب اذه رد

 ابل بلل ا ريغل ريظي انريجتةبلع ل أديأم م ناكا ذا ضيرملاب صتخي ا

 بطريو دربيام لمعتسا ذه ىئأر وتم ةناف ةىلذ هبشاامو نمحل ١ ليما 1

 د 0 كك ذب ح رصاذا بيبطلا ناف ضيرملا هبربخت ملو اينح: نكل ذ ناكا ذا: اماو

 هتلالد ل 20 يت م وو 00 رولا 0000 ال لكلا اش ل ابل اس لس ع ضاسلا لقنلان رك ذايد نوح نامم .
 هتدسيتبلل يصسسشسل ممسسسلم حسشسسسل دس

 ظ 00 يمسي يللا نا ىتقرلاريبدتلا ا أ ا

 اضيا ضيرملادب عفتني ناكن او 3 دلل ناد 1 "يسرنا ةيبا دلع لخلل ايكو تنزل
 ىضاللا نارح بلا نا انفر انفرع اذااذ اف ةرضاعل |لاعل اريبدت اهبسعب ريغتي ةيضاملاء ايشالا نال كلذو

 ناكل نكلت قولا بسحب اهريغو ةيوقتلا نم قئالل اريبدتلل لب غارفتسالل ضرعتن مل ال. اكن اك

 لبقتسمرما يلع ل ذن دقو قبق ددناف كلذ ملعاف ضيرملا عافتنا طقس اوثك ا هب بيبطلا عافتنا

 00000 تويت و والا ةوفعم يجوملا شبا هلااتمململا قب اسو ةفرعملا ةسدقت نيمسيو

 هب لدتسيف هبر ذناف مدقث ام عقو اذا هنالف بيبطلا ام ا اعم امهعفتتف نوكحيس قرع ىلع

 اا ما انالتسوزبب د كج او لولع نوتويهنال ضيوملا اطار هت نط يف هسدقت نئلع

 هسا لبو ننح عوقو ا لاهس ا لثمب لغتشي ناز وجي الف قرعلاب ضرملا ةدام عف دن

 ران اهنهر ةيومالا ىلع ل ديام اهنم تام العلاو ناكامم ءوسا ضيرملا لاح ريصيف
 000 لل لم دبل لي لاقتالا ىلع نإ نياق اهنماا رنا سيكرتلا ليلع

 اك فرعي ن ١ بيبطل ! ىلع, ديو اهل ١ وز .نولع ل دي نا اماو

 انف نا ) رتسالفا ل ا ورزلا ليلع ل ديام افاو د !ديطتج ناجل ةييصلا ىلع ل ديام اما

 رجالا هب ا انل ١ ووضع وضع احلا ىن دبل | ةلمج اس سيفا
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 ءارقتسال اهيف اهراصحن | يف ةدمعل او سانجلا ةرشع ةجزمالا تامالعو ىئزجل ا مالكلا ىلا
 ىلذو لدتعم جازملا لدتعمل يو اسملاف سململا نم ذوخاملا سنجل يا سململالوالا

 اضاع ةماعلا له مدس 6

 2 0 هاما ١ ناسا 9 0 00 أرح سم الل ا

 مسيشنلااو ,نيمسلااو متع ملل لا ره ىناثلا ١ شلل يارا ايلا ةسولل ل الا

 نيمسلا هدأ امو نيثم مد ةكداض هرمح الا مل ا ناالا مدلاعيمجلا د نسل كلذ ةرثكف

 امهنمةيوطر لقا محللا نوكيف ىئئاس مد بوثلا لثم نيل ءولعياموهو محشلا |ةدادو بصخلاوهو

 مدع عمو 5 بلا كا الفال انيق ىلت مدع ياصا !ةعراهبدطو مسبلا نفت هم دعو

 ةرارع ا !يةرطر درا مح از يسللا ةرثكو ةسوبيللةلقلا ى :عمب مدعلا ن وكيد االامهللا ؟نمل| نم دحاو لك

 امهثد ام نالةدوربلاو ةبوطر ال يسشلا 60 نيمسلا ةرثكو ةبوطرل اهذ ى ١ اموةرار 1 !هلعاف نال

 ندبلا بصخ !ملعا ع جازملا ثحعب يف تفرعامك ةدوربلا امهلع ا

 هل دتعمةرارحهلعاف 3 و يتم | م < امنالا دراب نيل محلل هسحلو ىمحش نيعون ىلع

 نوح املا سنجلا يارعشلا ثلاثلا لهرتم هناف ي اهينشلا نم داس ززلت هين نوكي كلذلو

 ىناخدل اراخمل أه ناوهت لو الا اما هب لالدتسالا|ةيفي نالوا داون ةنيكو د أو *رعشلا نم

 ةعسا وال هل دئعم ندبل ا م اسم ف داصانا ةرارع أريثات ةطساوبط الخالا نع لصقتملا

 اهيف ىبترا ىنيذ نيب ةطسوتم لبر عشلا وكتلملصي اماهبف ذفنيإلةةيضالوراخمل أ هزه لاحت

 سيئحأو هق اطأ تيس ا ناراجبلا 8 وبكو ك كيبل أ ةرارح بيسلر ائبلا لس هطل ادب املاح

 دمتسيلازي الث اهتعسر دق لناعو ماسملا ةئيه لعن دبلاةر ارحبدقعناو ةيناخ دل | نم ناكام
 ةئيهلا ىلت ىلع هجر خف بلصو دقعنا دقامهنم لخاادلا عفديو ةيناخدلا ةر خب الادراوتب ٠

 ةرارحل |!يوقل |نينملا مدلا هيفرثك نوتم ندبلا ن اوهف ينانلا ام اورعشل ١ ىلذ نم نوكذيو



 ا

 ا ةرارحلا ىلع لديوهو دعجل أ ظيلغلا نوس الار عملا هيفرثكيفرثكا ةاخدلاو اذبل ا هيف دلوتي

 ةرأر ل ا :نيطومطاما هل هترثكف لا امل ننأو نس < )ا 10 امن اك ونمو 1 ,وييلأَو

 ةرارعلاو ةيناخدلا امهولعافلاوةد ا كار يبل مل نع تحرول 6 الو هيلا و

 ةدوربلل بهصالاو ا ضيبالا طبسلا قت دل !ليلقلارعشلا يا كلذ دا دضاو ناث دوجوم

 نق 1 و تابنلل ضرعي امكدي دش سبد لولغرعشلا ضايب لدي دقو كييشلا ف امكةبوطرلاو

 باقع | ين سانلل ضرعيا ذهو ضايبلا ىلا ةديدشلا ةرضخل اوهواه داوس م السنا نم

 ضارمالا ىلت لثم نم هقانلاف هترضخ دوعي دق تابنلا ىقس ذا امكو ةففجم أ ضارمالا

 كايلقلا و رمل لدتعملا لا دتعالا لع لدي يذلاف بطر آ.اريب دل 5 رعش ضايب لوزبامبر

 ناز ارثش الا وهو دوسالا» ضيب الا نيبو طبسلاو اردوللا نيبو قيفدلاو طلعلا نيبوريثكلاو

| 
 أم ةرمح 1 !١لئا 2ئى اهننو ' بهصالان ال ةرمدع ا ان اطارقشال اودو بهصال اودوسأالا

 اذه عضوم ا اذهريغ فر رقتام لعرفشالا ند غبصا نوكيدوسالا نمو ةنم بكر 7

 اريثات ةيوه الاو نا كبلل نيا ده ثدعيو ةياع هللا ةمحر سيئر ىلا خش !1 لاقو ةلدتعملا البلا

 لع هب لدتسيل ةر ىس 0 رش ىجنرلا نم 8 ةونياذ الف كلام لوع اري ِن 0 رعشلار 5 8

 هجازم ةرارح لو 1 3 هب لد دنس لو :ى ةرعشدا 4 د القصأا نمالو هل يذلا اهجازملادتعا

 يبل امشلاكنايبصأ او نييبونجأ كك ل ا ارما فار 0 كرستحك يذلا

 كلما نال مغلبلا ةبلغو ةدور يللا اننا نا كو 1 عبارلا أنيطسوتملا< لاوهكلاو

 عيوب ادعارقاو 1 دلل نال ن دبلاو للا ل رءالإ نروكيادقو ضيبا

 . م نال مدلاةبلغو ةر ١رعلل ورم هر وللا ضابااةعبط نوكيا

 امهيلكب في ملاليلف ناكول دما لشي نو ١ ع مدلا ةيلغل ةلاعم ال هلو نددت

 يبرارملا م كاد | ارغدلا ةبلغوةر ارحأل ةرفص 1 وقرار ةروسلا 0-2

 كذا ليلا 00 ا فايق مدلا ١ ةلقلو اره ف اذهو

3 
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 لدي ىصاصرلاو# مغلبلاو دربلا ميرص يلع ل ديوهن يصجل |نوللا اماو ينااجنذابلا

 اعب ات ضايبلا نوكيف ةرضخ ئئدا عم ضايب هنالام ةيوا دوس عم ةبوطرلا و ةدوربلا ىلع

 ىجاعل او* ةرضخف مغلبلا طل اخ دقوهام داوس ىلا د. أح مدل ةعبات ةرضخل او مغلبلا ىنولل

 37 ديه اوضاع * ةريسيةرغص عم ضيبا ن ٍ ول هنالرارم ليلق عم يمغلب درب ئلع لدي

 روهظو اهدودق يف فارطالاو ضبنلا معو اهروهو قورعلا ور دصلا ةعسنءاضعالا
 اهتوقل اهنالو ير اجلا, ىنيوجنلاةعسل عوهم ىل ذو ةلخلخ“ عبطلابا هنالةرارحلللصافملا

 ةعسلاو مظعلا ةدايز بجويف ارثوتمارا دقم ءاضعالا ءاذغ يه ىنلا ةبوطرل |نم بذجُن

 ةلمام ةمات ةيبيكرتلاو ةيوشنلليعافالا تناكفي ها

 "ياك درا أ | وةوقل أ اًةوقو :جايتحالا# دشو فدو نحلل 1

 ناصفنو و هفعضو ضبنلا رغص واه ريع يقدر اوروضلا ا دادضا 0

 ءاضع ال لوا يا الا قكا س داس الا نرهلل ليغ انملا ءافج و اهدودق ين فار طالا

 ةرارح 00 اعيرس نخ هلا ناك اف اهتبلغ ليل د تناك ةيفيك يا نع 2 لاعفن :الاةعرسف

 بابلو بطرلا لكلا ا روهف ةدوربل ا نع اعيرس دربي ناك ن او جازملاراحوهف

 ديدي الوان ندا نم لاعتشالا قهر زبكتجلاباهب ابسا ىن دا ديفكي عوشلل دعتسملا دل

 ببس ئئداب هذع لعفني رما نم لاعفنالل | دعتسن ناك !نا ندبلاف بطلا اهفاعضاب

 ادق ةلدجلابو حرفم ببس ئندا نم ردح ياللا راشل ح رغلا رثكي ىلذلن

 ثق ناف هففيحا معنا انا لتشا ةوق يربي لكل ذ نا وكياسناف لصافلا نإ ادت

 ديصل ا. نعيد هبشلا نع لعفني الررقن دقامك عوشلا نافدضلاب نوكي نا بجيرمالا نأ

 لعفنيأل ىذا عوشلا نا تلق قولوا هبشلا لص لاعفنالا ن وكي نإ ساعوب تلف يذلا و
 دخلو عون نم امهتوكعم انوكي ناب هبشلا كل ذل ةهب اشم هتعيبطوهعون يذلاوه هبشلا نم

 كا



0 
 .امهناف دحاو عون نم اناكو كلذ يف انلتخا| اذا اماهنع جورخل أو لا دتعالا ىف نيبو اسنم

 نشا امه دح او نينيخسلا ناف نافلتخ“ امهنال لبدحاو عون نم امهنال ال ركل ون الءافتي

 هيلا سايقل دوه ثيبحي نم لعفتيفا دراب ندسسالا ى ١] سايقلاب ل ن سبل ىذلا نوكي

 ىلع هي ,راجلا عيبطلا ى ١] ةبوسنما ع يا ةيعيب ةكيبطلا لاعفال اهفال اعبب 0 راديو تح ءالدرإا

 لا لآ 211 كماع اقل | اويكو / كيل اكينللا م 0 أ ِك اعذالا ول ةعيبالا .ىدتخم

 مالكلا نكل لاعفال اة حس يف ال اولا

 ىناكولذ | ةلم اقل تن اعف لص اك ةدبتك“ تناك نم لاعفالا نأ ىشالو جازلا ىفانبه

 ناصقن نوكي دقو يرثكا 0 3 ةخقأ ما ولاع هن الار ريض همزل ضر كانه

 هد ف دما ةر ال أ نكل عضم جازم ءارس لك الرا ج حج أزم هولا لاعفلا

 3 0 2 نس ِ

 سيو رح نم 001 راسا ةنرتشلاوةرلوربلا تال قينصلا ابسويام لق رس 2

 دارنا 00 كدليل لاع اقرا لا ينك اهنالةرارت عل لاو ف الأ تاهنعاو مو

 هيناكفللا لاق امهتعرس دلو ليالؤلا و ضبع 4 مظعكف كينأ ويدع أ نال انسالاو 5 رعشلا

 : لووقلل ةئيمم ٌة دوربل أن نات بلل هدط كك ردالا ةحرس 0 0

 ةيوطرل او ةدوربلل مونل | ةرثكف هظفيل دعا 0 ف ةفاثكلاةكرسل اةعر ىنعةعنام

 00 سا او ارح لا قبلا ةرئكر غامدل اق حدي دمل ذلو

 هيلا ةيزيرغلا ةرارحل ا هجوتلاعبت ى اي ىلا ناسفنلاج ورلا 0-0 اع ءونلا نا

 فانص ا نعأر اف دطنلا او ةحارتسالاو ء ءاذغلا مض !ايلط نابل ىلا ةعيبطلا هجونل أعبت

 ريت نوكي ٠ هوم ١) ناكامن اواه اانا اوةره اظلاذكرسأ 0 !كالامإلا يناسفنلا حورلا

 اهتكرحرسعو حورلارهوج ظلغ نم كلذ مزايا ةدوربلاو ةبوطرلا جازملا ىلع بلغاذا

 ةيانودبو ملازملا ةرارحأ ن وكي رهسلاو غام دلل جازملا اذه ناكاذا اصوصخو ج راخ ىلا

 عسانلا *ندبلارهاظ لا اهليمو اهلاعتشاو حورلا ةيران كلذ مزابا+ غام دلل اصوصخو
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 لصاخا ااا ل اوةرفصلاو5 ةردح زب ليسا ) 17 ارث داق يةعفادنللا لولساا)

 أهم دعو ةحئاز 1 | : دعا امهنيد قرغيو درا رايد أدام الاكل نيهالا ل

 اهنرثكو اهتعرسو اهتوقف 4 ةينأ عر ١١ تذل دال الارش اعلا + ءرهاظاذهوةدو ربلل ىلذ دضو ةرارلل ل ١

 10 ا ل مسلس سس ل

 5 رارع ناكا طل و مهفلا ةوق لثمو كار «اا | عرب وك ةددإ سلا نادم سا عدلا :الاو ذهو م

 اهيليتو نوكفلا اهمزلي ةدو ,ربلا نأ 5 ةرارحلاو وح | ةكرحلا ةوقو تامرح اهلك اهنال ةرارح الوذهلاثما

 ةلرليس لاكشالا بكوتنال سدابلا نال مست سلا 5 اعفنالا ىل

 0 نوح ةييليلا حاورالا ةيزيرلةزارعلا و بلتلا ةوق لع لادلا

 باستناب نيهتسي و :ايردبملا توف ناسنالا هعمرقتحت ق أح ءافشلا تايب 1 اب طخ يف عبشلا

 ند انا ةبيرلا عضاوم يف مهتلخا دمو ف اسفلا ةرشاعمو م اطظلا باكترا ل ثم دل

 25 ا :رارحلا ىلع

 ةعاجشلا ىه ةًارجلاوة رساظؤرار ىلع هتلالدو ئوذلا بضغلا ةعرسوهو شبطلاو

 ةرارحلل ه 58 :رسو م الكل 0 ل ىلع اهنل ال دل

 رودص ا ا اول ءاجرلاة دوج كلذكو ةكرح اهلك هذه نال

 ت0 ط انكللا لكل ذكو ةرارحأ ا نعال ديبكا كل نافل سلا نام اذه كيف دقتعي نممريخلا

 لدي اين او هنم مارد ام دنع تاوخا للا ضوهنلاوةر دابملا عيرس ن اسنالا اهعم نوكي ةلاح

 ءااتهالا قم لاترد لا ىلع لا دلا لسكلل هت داضمب ةرارعلا ىلع

 ع قل دا ِ ا ال و را رئللو نازل ا ءابعلا ةرثكو هترارحو بلقل ا ةوق ىلع اهتلالدل

 ةنرؤملا اك امال 1:كييكرا ل نم , يهف ةبكر 10 ةجزد إلا ادلع اوشيظلا دض راقولا

 ةبوطرلاو ا ةس وبيلاو ةدوربل |ةم العوا بو وطرل ١ وا ةسوييلاو رزقا الميع لو

 ا 1 هدسسل

 نوحفلا كذا نم نا عادل !ةيلاطورافلا - أ ذحز مال | رتتاكألو تاروكذملا دوف
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 نوللالادتعاو تايفيكلا فسململا ل ادنع اوهو ل دئعملا جازملا ةمالعان ركنا مم طقتلت ثناو

 قورعو معلا ا نمسلا نو ١١ ١ ليصو لازهلا و ى.روس 00000

 ةطوبسلاو ةدوعجل اورعزلاو ببزلا فرعشلا لادتعاو م ا ىلع ةبكار اوةرئاغ اغلا نيب

 ةظقيلاو مونل 1 احلا دئعاو بابشلا نس س يف داوسلا ى أ أو ئبصل | نس سر

 اال نوح لاو نضلاو 5 روهيتلا نيب طسوتلاو ةثلثلا لاعفالا عيمج ٌةوقو

 1 لتعم اشه هجولا قلل ابوبح“ ةبحاص 00 0 ١

 022 ل 2 1 ل _ تت تت تت تت تل لى ىلا! اتاتْلمللسلل 2225252795 تتتتتال 2 يببتتتتتلل سس تم جببملتُلالا

 0 سدو ازمللا اهداف ل 0027 مذ ةضر محح 8 0

 اذكوا ذك هيلع لد طالخالاو مطلخ# داي: 00 ازهلاءوس ناكن اي اايدام ضراعل ١ جارللا

 5 1! سي السار ءوأل بسحب ءالثما نيوجو لو ١ 8 ءالتمالا نا م اذ 43 ايب عوجتامك

 اهئيفيك ال اوال ركاب اره و اا سن سرا

 نال ةكرعلا نمرطخ اع هبح اص نوكيو اهت د دمو ةيددالا كل المن لونح اهئيمك يف تدازدق

 عدصامبر كلذان طالخالا مجح ةدايز همزلي كلذو ةاولخم غر وسلاو ةزدسم ةكرحلا

 ا 0001 اكسو( يلف قانحام اقر دف ناعما هلا ظالخالاتلاسو ٌقوزعلا ءالتمالا
 ةءادرل لب اهتيمكل طالخالا نملوذاإلا نوكيال ناوهفةوقلا كرس ءالتم الام و ىفلح

 لع هبح انع ن وكيو جشنلا ْ يحج واطن الو اهتيفيك ة ءادرب ةوقلارهقت يه اهتيفبك

 اه نوفنو ء ارغصلاق دححل س ل اوزخولا يوار ارفصلا ىلع لد ةلوفعلا ضارءا نمرطخ

 ندبلا ف ءارغصلان ال مغلبلاو م دلا لقث ىلا قيسسنلاب لاقت ليلقو ةين ابصعلا ءانعمالا ف

 د كش نيرخنما سيو نيعلاو ك قرت ا َّ فص أضي | او ةفيفخ ا هسفن يف هن ألو ةليلق امهيلا ةيسالاب

 نايئغلاو ماعطلا ةوهش قعضو ض تا 2 18 مل اميسنلاب ذا ذ ناكل او شطملا

 تفولاو دلبلاو ةداعلاو جازملاو ىنسلا و ىنلاسل اريبدتل اهيلع لايسفو يرواراشللا عوقلا 3
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 ةرمحل او ةوقلارمغيو لصافملا الميو ءاضع الاد دمي هنزل قنا يومدلا ىلءورضاعلا

 تابوطرل !ةرثكل ساعنو ساوعلا ىفر دكتو مفلا ىف ةو الحو ندبلا خافتناو ددعتلاو

 ةلهتسلا عضاو دا نم مدل ناليس ضرعي دقو سأرل | ىلا مدلا نم ةظيلغلا ةرخب الا دوعصو

 ضايبلا ي ايضليلا |ىلعو مدلا ءالتم| بجي يذل اددمتلل ةثللاو ة دعقملاورخ خلاك عادصنالا

 مهم  ب_ مسا سا سس

 ساعنلاو قيرلا ةرثك و ع اشملا ىف اصوصخو ا . مغلبلا نوكحب ن اال شطعلا ةلقو

 فتي يارا درا ١ ىف ام نو 0 فا ئارلا لقتلا نت اعنلا يبا نا دئازلا لقثلاو

 ضماعلا ءاشجلاو مضهلا قعضو هلهرت و ندبلا سملم نيل نكرم ودراب هنرثك

 0 ل ىلعو ةتوافثو ةؤطبو ضبنلاى يل او لوبلا ضايبو

 طالخالا ىق نم دحأو او لكن موا مغلبلا اال نا لفالقثو ءادوسلاةسوبيل

 مدلا باج 2 هلقث ا اهسفن يف تناكناو و عيمجلا ن نم لقا ىدبلا ف ءاووسلا د

 لووقيال نوتح بصعلا ىخري بطرلا مس ١ ناوهوركذامريغر خآ اببسش ديزاالقث مغلبلاو

 نوللا ةدومك ىلذكو اولاق امم ئلوا ليلدلا اذهو لقثلا نم نوكي امربسي ل القا ىلع

 يتلا راعجلا ويقولاو ديلا ظالما ساوسولا داي يووم ورا هادا

 ناف مئانلا ةارب ام وهو مضلاب ملعأا عمج ةداملا عون ىلع لدتدق ام اضيا مالحالاو

 د - 0 00 1غ ا 0 ١١ تالايخ 3
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 حسيب نه سس له دس سس سس 222 سس سس سس سس سس تينا سس يللا سس سس م ص سس

 انيعس تلا 000 5
 يك

 بهجح يف



 ايلول

 ل لا و لصفلاو دلبلاو نسلا ءادوسلاو مغلبلاو ءارغصلاو مدلا ءالتما

 عيبر !اوةرارع كالا لب الا لدتعم ادابلاو ب ام و ءانغلا | نس يف باغي مدلا نال ثم

 ةحناسلا ةجزمالا ث ام الع هذه »*ئ بط ىلا ةراسل 07 رشالاو ةيذغالا لوانثي نم فو

 مسي سبيس سس سس يسر ل مساس

 يا ةقلخلا نم لالدتسال عل داهم سبكوتلا اغار ها كفا ا مأو ةيداطاو

 غاصدلا لكش د اسف نيلع لا دل طفستل اك ايضغنالا ناقل نال الوسم اه ىااماضعالا ةفلجن

 ةيئاغ ي ايما اهمو ةريغو لامجلا نم لالدتسالاك ةيضرع اهنمو ةدعملا عطرغتو

 سأولا قعيف نئلع لاميتا لابناللاىإ اصقن نم لدتسي امك لاعفالا نم لال دتسالاك

 اة رت يمل 0 ا 00

 سس سيصل مسمع مسي تمص تسسسسس بسسس يسم مسسسص

 917 يمس سس سل عت سس بسسيسسل يصل يس

 0 ا ب سس مسسسم اخ سس سسم بسس ص

 اهلين 0 "الهلا و ةبحاصل ين ا 0 تابئالو ها ِ 1

 ايبشوررطوا سح ا ذوضعل |ناكن اعجولاو لقثلاوهو مرولاكام١ ل ١ نلفت لول

 ليم ايوم د مرولا وكر لع ةلادلا ث امالعلاىسةل احل !ىلت ببس ىلع لت ناام ها يا

 ةلالدك اهعضوم يا اهنيا سس ردا امرشا طرككو هقورع لاروردو د دمنلا

 ةيراشنم ط ارفا كل الدك لاق امن او ىباجح يح مرولا ناو ادييكلجلا تاز ف طبلة برا هدمارفا

 00 د 00 00

 ٠١ _ - 3س دلل 1 كسلا 1 ل راش"

 مه تتتب7ب676ا 11 22 2222-----:-2  ك2

 مك تسسلم

 :.  هسنضتتنيي ضعوا يي شئت ل يجب عي يا



 1 ل الملاح

 قرشا نر داسيا ال ةلا لثم ى أ نا ىلع ةلادلا تامالعلاك

 : دعأإ | ذك 0 هو قساراب هولا ا 0 ال ا هك دغدو

 الواو ع لق لى !اعت هللا 0 ويسعل
 ةهت-الا كش لسل سسيسسللا مشن _ سسسييسسسس سس

 ةيعضوةكر حوهو ضبنلا فلوقل ادي لكل ات 1 دل اوحا ولع لديهنال ضبنل ىف

 ملا اب حورلا لد ع اطسب يا هن الصف ا حورلا 1 دعتلاطسبوا أمضي د نير كلل

 م أ نيبثي نوتحاهتفرعم بحجئروماأ 37 عاف دنالا ةبجاو !| كيل اكينلا تالا !١ج ارخالاضبقو صبقو

 أ ةقيقح نايب يف لوال الأ نلع لعفلا ىلا ةوقلا نم عش هللاج ورخ كر ل

 هل نك ىلوا 1 0 وانا اذئو لا نوكوهلعفلاىا ةوقلا كلذ لوصحو ءمجردتلاليبس

 ةيناكملا ةكرعت < ينو نال عنرا يو رسل بف عقب ىن تالوقلا ايميفيناثلا ىلذ لبق

 نموت را ىلا سايقلاب عوشلا ءازجا بسن لدبت ىهو عضولاو 0

 يهو مكاو سكملابو ماقاذا دع اقلا ةكرحو ةزكرم ىلعري دتسملا مسجل أ ةكر ديك هل

 نئرخا# دايز وراوج عزوكب نا امأ قو الا و ضان ال!ىلاوا اي طز زلال ىلا نر ن7
 صاتنالا ١" نار تلا حر دك كبل نسل اوومنلا ةكرح ىهو
 وهو ىنيكلاو لون اكتلاوهو نوكيالا ا لازهلا وا وب ةلاككوهو عش ءاضاج ن وتل ل11

 ةكرح لكن ال ماسق | ةعبرا ى راما قي كح دراما دا ها احتس يم

 سلك ةكإ يلم يهلوالا الوارخآ مسج ةكرحلاعبت نوكت نا اماولختال

 بار ال ل با نوكب نااماولش جانا < ةئيفسلا

 كر علا ناف قوف نأ | يمرمل ار جت | ةكرسك ةيرسن ةكرح مسي يل انلا هريغ ينوا

 ا جئدلا ىفا دوع جوم كر ل نوكي اوشن لاوالال زل فال يف ارلاف

 الامشو انيمي ناويح أ ةكر سكه ةيدارالا يو 5 تلو يفر وعشدأ نوكي ناهناش نم ن وكي ناامأ

 ني 7 ْ



 ناقل
 عئارلا لفسا نئلا يو اهلارجتت  ةكرسك ةيعيبطلا ةكرسلاوه و ىل ذك نوكيالوا
 اهلدب ال ةجراخل أ رانلا ناوه و سحلل يظي لاثمب اهيف ةدئافلا و بلقلا هك ا

 منم نم دبالو مقل نيك راذم يئهةدام نم دبالو نيدا فر

 رانلا تصدع قعضو م دعاذ | ةثلثلا ءذه نم دحاو لكحو فنلاب ةلصاحأ | ةكرسل أوه اهل

 ا )ةربدلا ىه ةيزيرغ ةرارحاتنا دبا يف نا تفرع دقو تفعض وا

 كلا نمبافلا ىلا لصب يذلا مدلا يه ه»اهث دامو ايناث * نيل د أرش /١مثالوابلقلاوه

 1 71 )| هل اقتنا دنع م دل | ١ذه ناريغ جا ارسل ن ىه دل اوارانلل بطحلا ةلزنمبوهو

 نوكيامن ا اذهعف دو جارسلل ناخدل اى ةرارسعلل اهد امخا نم افوخاهعف د لل |جاتحي ةل ضف هنم

 طاسبنالاب نو يادنا حاوزملاءاوهلا ابر ذجوركرملاىل ١) طيح أ نم ةكرحل اوهو ضابقنالاب

 ولخيو طاسنالاب ىلتمي دادعل ا قز يف لاعأ اع ذهو طيسلا ىلا زكرملا نم ةكرحل أوهو

 ةربدملا ةعيبطلا ن بليحاذانةويعلا دما ارمتسم عفادلا ضابقنالا وجو ملا طاسبنالاو أو ضابقنالاب

 ءامكحأ أبهاذم يف سماخلا ل اعن هللا ةئيشمب لاجالا متخ ةوقزج وا قئاع عنصل | اذه نيبو

 كىيرح -تادنا اه دحا بها ذماتس ى هووه امن يكب ل نا هضبنلا كو > ينيك يف

 هب ةفلتخموا نيئارش 0 هثلاي : نتم ةوقلا ىلت تناكءاوس ةيناويعل أ ةوقلا

 (لورنل !او دوعصلا قيرطب ياريتوتلا ليبس نع هنا اهبناتو سونيلاجر اينخ اوهو امهيف

 لوقلا اذهب لئاقلا دنع ذا ةيعيبطلا ةوقلا كير 0 طاسبناريغ نم

 هتعفادو حورلا ةبذاج ىيرحتبوت ااديا) ن ايرشلا ةعيبطوه كر حل أ ةذه | لعافلا نإ

 موزللاو ةيعبتلا لبس لع عورفلا ن ا ثلا ىيرحت قيرطب هنا اهبماكير

 اررسلاو ألا ليبس لع هنا اهسداسو عورفل اوبعشلا ةكر حرجشأ | ةكرح > نم مزليامك

 ةكرعلاب بلقلا ظسبنا اذ اهنال هطاسبناب هضابقناو بلقلا ضابقناب هط اسبنا نوكي سوح
 ح ورلا نم هيفام هجون بلقلا ضبقنا اذاو ضبقنيفنايرشلا نم هيلا حورلا هجوت هيف ىلا :
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 نيالاةلوقم نم يع بج جل طسبنيف ى ايرشلاىلإ

 عمفولا ذل وقم نماهنار اتخا ف نصملاو مك م /| ةلوقم نم ضعب دنعو عضولا ةلوقم نم ضعب دنعو

 ريغتي مل «طاسبنا دعب ضيقن اوهض ابقنا دعب طسبن | اذا نابرشل "نال تايلكلا ح رش يف لاق

 لاق مث عضولاب انههدارملاوه كلذو دعبلاو برقل اب ضعب ىلا اهضعب هئازجا ةيسنالا

 ةبهذم نا نلع ل دياطسو اضبق هلوقو بيرقلاهسنجوهكلذو ةيعضو ةكرح ن ذا ضبنلاف

 هرخآ لا حورلا ليدعتل هلوقو ةروكذملا نم هريغ الورزجلاو دملا الوريثوتلاوه سيل
 رما يندعاسلا قرع يثخ اامنا هنا ملعا ةرشع هتلدا سانجاو ل اف ةكرحل ا ىلت ةياغ
 ةراتتسا مدعل اوالثمر دصلاق رع جوس امك عوف شك ئلاج ومحال هنال : ذخ !ةلوهسل نيعلا

 لجرلا قرع فالخب بيبطلل هفشك نع ةاشاحملا ةلقلو نايرشلا ضعب ينامك معللاب

 نوكي نا يغبني نونميلل سجلا ناك اقدل ناعم بللقلا ن نم بيرق هاف كلذ عمو ردصلاو

 رام ضبنلا فرط نال ىلذو ئرسيل ابف ئرسبلل اننا ميلا ديلاب

 ةبابسلاةلمناو ةدنع يىذل ا فرطلل غسرلالصفم عفرل هل لب اقملا فرطلا نم اروهظرثكا

 عوتول اهب اشتم كاردالا ناك ىل ذك لعفاذاو لمانالا ىقاب نم اك اردا ئوقا

 سجل أ نوكي نا ىغبنيو ل داعتلا لصحيف ضبنلا نم ىوفخالا فرطلاىلعةب ابسلا ةلمنا

 ىكلذو لوطلاو فارشألا نا رشا وحرس ديزئاةبكتملاءذيلا نان تينح نوع دالاو

 مسج لكو دعاسلا يسنا نم هنطاب ب رقف لفسا ىلا ىكلا طعنا تبك ذا ديلا نال
 ةلباقملا ةهجل !ىفىتلا ة ءازج او فن طكنت ةهجل | ىلت يف ىلا: ءازجان اف ةهج ىلا نحنا

 ىف اكتي نا ح بجي ىل ذلف دعاسلا يسنا ىلا ليما نايرشلا نا ىش الو ددمتناهل

 دلجلا 0 لا ا اوط يف

 مزلبو لب انملاةهجلأى ١ نايرشلا طغض ديل |بابكنا ببسب عمتجاو فنا كناذا محلا 5

 ةيقلتسملا ديلا ناو ةنطابلا ىلع هنم ةره اظل ا قابطن الد ضرع دايزو هقوهش ناصقن كلذ نم

 بكا
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 هب دادزيف ناير ةلادا تما نم مزلب دال ىلذو ضرعلاى نم صقنتو لوطلاو فارش الا قديزت

 هفارشاوهلوطداز اذا قكلا فتش هنعمل 0 ١/ لصفم عفرلفةفار أ ثا ةدأيإ دزام و هفأ ارشاو هلو

 5 اوكيورا مديح ا صقنيةلامالف بضغل 0 ا|بحاض ةيفواخ تيقروف ازبعا |

 بيبطلا نال بق كل دلو قعضملاع وجبل ع لاقثملا غبشلاو تالاعفنالا عيمجو ر ورملاو

 "1 ضيولتارددب امير ةناق ضيئرملا قلع هلو لإ ةعاس نيجلاب لغتشيالو بيس

 ا :ريغرا فوخل وا ءايبحأ لول تال هفلا هل ضرعيو |بيبطلا
 | سجلاب لاتشي ساني تسال ادعب مث ةرو راقلا لم أتي مث ضير ١+ لاؤحلا صحش ةلوا

 0 ديس 257 ١ ةضرعو هلوط يف ل ١١ قرعلارادقم يار .ادنلب

 . ضف ف رشم قيضلاو ضرع | ىف لدنعم قيضو ضيرعر صقل او لوطل أ ى نيب ل دنعمريصق
 ”00 لد 1> نيردعو يس تينا امك ايبكزؤل لفه تيكر ا نافامهتل لدتعم

 | يف يتلا ةئلثلا عم اهبكرتو لوطلار طق يف ىننلا ةثلثلا ذخاث ناوه هيف ةطب اضلاو ةثلثلا يف

 (ضرغلاف ل مقل ناو طاقبلض نائاوط ضيرع لليوط ااذاكه ةعت هنم لبصسيف ضرعلار طف

 لوطلا ىف ل دنعم ضيرع لوطلا ىف ل دتعمضرعلا ىف لد:عمربصق قيضريصت ضيرعريصق

 لصف ىمسلارطقيف ىتلا ةثلثلاعم اهبكرتمت ىيرطل اا ما ةنجم لوطلا قوز ديعل قبض

 قهاش ريصق قمعلا ىف لدنعم ليوط ضفخنم ليوط قهاش ليوطا ذكه ئئرخا ةعست

 ل دتعم ضفختم هيف ل دتعم قهاش لوطلا ىف ل دنعم قمعل ىف لدئعم ريصق ضفخ# هريصق

 ىكمسلارطق يف يتلا ةئلثلا عم بكوتو ضرعل ارطق يف ينل ان اذخات مث قمعلا ىف ل دتعم هيف ٠

 قوهشلا ىف ل دئعم ضيرع ضفخأم ضي رع قهاش ضيرع | ذكه ىئورخا ةعست لصحبت

 هيف ل دنعم قهاش ضرعل ا ىف ل دنعم قمعلا ىف ل دنعم قيض ضخخت» قيض قهاش قيض

 العم يئئانثلا بيكرتلا نم ةلصاعل ا ىه هذه قمعلا ىف لدتعم هيف ل دعم ضفخنم

 يزاريشلا نيدلاو ةلٍْط | بطتي دل ل ل سيلا |
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 ا ا كل لاق كلذلو هان توسل 000 اان اونون امال ل هيلعدللاةمقر

 ملماو قيفدلا ى ١ ىمدسد الي ل 002 لا

 ةقيلالالا اما ف تال ا قلاب ء وطب نكاذو عبر رساف دوا ةسصق لك ؟اذو ليوطاذهانلوق نأ

 0 26 :اسفإلا ل دتعملا ئ ل١ ةبسنلاباماو ضورغملا ىقيتحلا لدنعملا ىلا

 وطول ادعس ىتيالتلزز وشما زملش ورنا ادسا اولا ىذلا:ىصخشلا لادتعإلا

 لوطا ناكر ادقم لكف هيلع ساقيو اوك هللا امال تحال لا 0 فن زيشللا هل

 ةعفادم عرقلا ةكرسلا ء رق ةيفيكؤرشعلا ىناث يب ااهيناثو ىقابلا كلذكو و ليوط هللاقي هنم
 اء 1 11

 فارطاقرعل ءهل اطيق 3 | قيعضوا يوق اما كلذو عبصالا

 0 ١ ىنلخدب مالم رسللارب اصيالاب 3 دبس كلاي لل ميل رمفورا و ةوقب عب اصالا

 مزال اواعب اصالا فا أرطا م دصيأل يذلاوه ىفيعضلاو ةسفن نع ةجف بورت مف اصالأ ْ

 لدتعملاو ةنب كرحتب ال هنا نظي ننتحالصا سجلا عفادي مللب عبا تالا مح أ ينل خدي مل

 طسولاود ضبن لك يف لدتعملا نا ملع او ايخرتسماعف د عبصالا عف دي يذل اوشا ذه يف

 ةعيبطلا ةوق نال ةوقلا ف دث ازل اوه هنم هيدا !!نم ىنصلا اذهيفالا ىعيبطلا

 ناطر نم ذوخب املا نسجل ياةكرعل رام راملا انو جلصاو درخا تناك تما درا

 لدتعملا ضبنلا ةكرح نامز نمرصق | هتكرح نامز يذل اوهو عير اماه كرا

 نم برقب يذلاوهو طسوتمو 0 مزوم لوط ةتكرخ نامز ,يذلاوهو عئ د اطبرا

 م لالا مارق هذوخح املا سنجل أي |ةلالاماو وق اهعبار و ةكرمع !1 نامز يف لدتعملا

 عاف دنالاوز ؛امغنالا لبقي يذلا 1 1 امغنالا فزماغلاى 1 يىصعيي ذلاوهو بلض

 !أ
 - امسسسمسس تسسس سلسل سسسسسسسسللا سس ص تسسساتساااا ب نيا١

 نوح هلا سنج يأ كو 5 ا ىراص مزاهسماخ ا و امغنالا ف امهني مهل اييايسلا ةلوهسد

 نكيمل نوكسلا نامز ننم ذوخاللا سنجلاف ةكرح شبنلا نا تلق ناف نؤكسلا نامز نم
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 ةدحاو ةضبن لكن ال ةيضبنل اةكرسلل مزال نوكسلا اذهتلق ةكرح هنال ضبنلاس انج | نم

 ورقتدق هنالضابقنالا ةكرحو اهدعب نوكسو طاسبنالا ةكرح امهنيب نوكسو نيتكرت مث

 دعب نوكبف نوكس امهنيب نوكي نا بج نيد اضتملانيتكرحل أ ناملعلا اذه لوص يف

 ذه لع هيا 1 برب ل أنا ملعاورخآ ذك ضابقنالا '

 طاسبنالا ىلا طاسبنالا نموهو ةكربحأ ابهيف سحتال ىذلا نامزل اوهنوكسلانامز نوكي

 اا وكم وكمل | ن وكيف امهلاثم أو 0 سونيل اجوهو اهب سحب نم دنءورخالا
 ضابقن الادعب نوكسو زكرملا نعدبعب هنال جراخ االول كسل او يطبحملا نو مسي وط اسبن آل ادعب

 نوكس نامز نمر صقا هنوكس ن امز ي ذلاوهورث :اوثم ام اوهو لخادلا 0 يزكرملا ئمسيو

 ىيبطلا ضبنلا نامز نم لوطا هنوكس نامز يذلاوهو توافتموا ىعيبطل | ضبنلا
 ا 1 نسلم اهشواسر لوللا الو رضقا ال هنوكس نات وفل اعواد لا

 راحو ندع ْ اذهل وقي ى !لئاقلو سشضبانل !قرعل ئه و لال |سملم مذ لكل سفلا

 ةلالاةرارح نا لاقي ناب هنع باجي نا نكميو ضبنلا ماسقا نم نوكيالف هيف ةكرحلل

 1 ذب اوفو :ضينلاو ةكرعأ | ماسقا يف لخدا ىلذلف ةكرحل ا دنءرهظا اهتدوربو

 اهل ينلاوهو ىرابوا لدتعملا نايرشلاة ناره لم كيزأ هن رارح نوكي يذلاوهو
 وهو ةبوطرلا نمق رعلاىف ياغبف امر ادقماهعب اسوامهنيب ل دتعط اوهو 5 ومو دم, ١ نظل[ قارا رارج

 رادقم نم ةدئاز يا اهب دتعي ةئلام ةبوطر هفوج يف ناك س حيي يذلاوهو عولتمم اما
 لال هفوج يف ناك سحب ى دل اوهو طسونسو ا ءدصوهو لاخوا يعيبطلا ضبنلا ةبوطر

 قرعلا لاوحا يا هلاوحا يف ءاونسالا اهنماثو يعيبطلا ضبنلا ةبوطر نم را دقملا ةبيرف

 فنا روك ذملا لاوخخألا ةليجلاا ف بوطبلاو ةءرسلاورغصلاو مظلا لثم كلنو

 نيمسقلا ني ذه يفر صحم س :باا نها 1و قولتك اون :سم اماوهف لاوحالا ىف ىأ

 د ا اش ملام نع ب نوران اياك ١
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 ءاوتسالادب عقي ام امهيناثو .فالتخالاو ءاوتس الا هيث نوكي هاا دحا نيرمأ يع دئسيوهو

 ءازجاواةدحاو ةضبن ءازجاو | تاضبن عومجم ام م1ةةلثرومادحلا ل والاو فالتخالاو

 فعضلاوةوفلاو رغصلاو معلا ىهو ةسمخروما يناثلاو ة دحاو ةضبن نم دحاو ءزج

 ءاوتسالاهب عقي امرهظاروم الا ةذهو نيل /او ب الصلاو توافتلا اورئاوتل او ؤطبلاوةعرسلاو

 ةسمخلارومالا هذه يفةقباسلا ةضينلل ةيواستم ةقحالل | ةضبنلا تناك ! نا الثم فالتخ الاو

 معلا ىف نوكي ناب ضعب ين ىلتخاو ضعب يف وتس | ناو قالط الا ىلعونسم لاقي
 رابتعالا ىل ذكو ةعرسلا ىف فلتخم مظعلا ىفوئسم لاقي ةعرسلا نودايو اسم

 ءزجلا ىلا ةبابسلا ةلمنا تحت يمذلا قرعلا نم ءزجت أر بتعي ناب ةدح او ةضبن ءازجا يف

 اهضعبربتعيو مهولا ىف مسقيو ءزجربتعيو أر ومالا ةذه يف ئرخا ةلمنا تحن يذلا
 ضبنلا ىف يناثلا بتعب دقو ةثلثلا نم لوالا مسقل اوهربتءملا سوسحمل أ نكل ضعب عم

 قلتم اماوهردبف ماظنإلا مدعو فالتخال !ى ماتا اهعساتر *ئجوملاويراشنملا
 ةضبن نوكت مث ةعيرست اضيف كتل نزركت ورا لسازودستم نان نال هلو نارا مظتنم

 تاضبن ثلث نوكي نال ثم نيظوفححم نافلتخم نارو د نوكي 5 واذه نولشربتس رة

 ثلث نوكت مث ةريغص ةدحاوو نيتكيظع ناتنثا نووكت مث ةريغص ةدحاو ن لك مث ةميظع

 ف التخال ارمتسي و ةريغص 8 دحاوو نيتميظع ناننثا نوكت مث ةريغصة دحأوو ةميظع
 وبك ةوابدم راض ووو رودلاظفحب ال يذل وهو ماظننم ريغ د ١سايقلا اذهرلعو

 سنجلا ع اونا نم نوكيفلتخل اتت لخاد عساتلا س نجل |ىنعا سنج نجل | !ذهر تقفتاام

 اذهلف هسأرب اسنج اذه نوكيالف ىلئخملا قلطم نم عون مظتنملا ىلتخملا نال نماثلا

 يغبنيو هللا همحر سيئرلا خيشلا لاق نزولا نمذوخاملا سنجل يا نز ولا سانجالا
 ةريغو طب ربل اك ءانغلا هل آوهراقيسوملا نا ملعأ ةير اقيسوم ةعيبط ضنلا ىف نا ملعي نا
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 ْ قلاتئ ف يكاهناب مغنلا لاوح 1 نع اهيف كثب ةيضاير ةعانص ي هو ةءانصلاوه يقيسوملاو

 دحعأ | نم دح نئاعان ام هز ب الت وص ةمغنلاو تارقنل اى ب ةلعتملاةزم 1 عراد

 مسي و عبطلا و ذلتسي ام هنمف لقثلاو ة دحلاب نيتفلتخم نيتمفن ع ومجموه ةرقنلاو لقثلاو

 ضبنلاف نوزومريغو مث المر يغو ار فانتم ىمسيو ههركتسيامهنمواذو زوموامث المواقفتم

 هب سحبو هت انكسو هت اكرح نبي ةنوزوم ةمئالم ةبسن هيندجوي يذلا وه نوزوملا

 نزول اديجام اوهو لاق كلذلو ةيراقيسوملا ةع اص .دلا هذه ىلع ةكلموةردق هل ناكر

 مالم بغا رفانتمو 1م لك 0 وكي ناامايا كيس نور د ريغ وأ هةقسك

 ةضبث زو نوكي يذل اي ىلا ادم 1 10 «ريهايف ادم زعت اا

 نال .ابميناثلاو ن قابلا صض؛؟نكزو هلى وكي يب يصل ىفيحاص ا اذ م1 0 اهباشم

 ل سو صو سس بمسسما سسو يصصس يسم سي بلسم

 0 ا ا ا

 . ا ا وص

 | 0 سلتا ارح ا ةنر ء.ه ضبنل | ةفرعم نص ضرغلا ناكامو اذه نانسالا نم نس نزو

 يف لقنلو لاق ةريغوا ىندب | مآبيس لاوح الا نم هل اح لكل و ندبلا لاوحا ةفر 2م

 ببسلا ئمسيل | وألاو ا «دوجر ونت ئالخا هنوكيو ا 1 ضبنلا فيس مالا سوس

 مراقلا ىى لا ةيناويسلا ةزقل وهو هاب نا ظف احو هل كس ام عوشل ا دوجو موقم نال كساملا

 مونت ينالخ اد نوكبل اموهو ىناثلاو ةئفطتلا ها و ضبانلا قرعلا يهو ةلالاو

 ا لاب ىمسي لوالاوالوا | "ا تايجر كمل ةناهلا ةو م

 نرسل يا :قالطالا لنلعب ثلا مسي يناثلاو ملتلاو موتا لون الأو ةروك ذلاو

 3 00 مونلاو سح لاو نسسلا لثم عبطلا ىف ىهاس اهنم ضبنلل ةريغملابابسالا
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 مأرو هآلأو كاييح هحأ !لئم عبطلا نم ةجراخ هام اهنمو م ع ٌةضاي هرلا لزم عيطلالي

 ةجاع لاق ةدداز | نان ذ يناخ 2 اراخبلا عفر دوي زيرغلار احح 5 0 0 لا ةحا كاع

 تال 00 و وقر هاا و ةرثكلام 00 0

 هس شلل اململ لاش

 رات 1 ا ل الإ ل ا ل ل اسس

 دز 0 تناكن ف دل 4 0 اعالو 37 - اغلا نال

 ةحاعح اا رفا ناف ةقبطملا ىفا 0 ملظعل دمع < با ىلع تكلا لذ

 حاورالا حالف ط ل لنح ةعر ساو مظعلا عصرت اون هر علا ىف امك

 ضبللا ع لسا اههرالصلا 0 ا امي ليص 2 ملال د اك ىأا ل وكلا اطول

 ةياجلا 'تناكزا يالا نا ا ام ةعرسل اب كرا دتيلرغص عم

 عمرتاوت ةفيعض ةروقلا تناك افا ذاهب يفتل ةعرسلا عمرت اوئيف ةعرسلا اهب ىفثال ةطرفم

 رتاوتيفل ادمالذ ةعرسلا من وكيالف ٌةفيعض ةوقلا تناك ا ذا هنا ملع |ةبالصل ارغص نم ديز ارغص

 ةج اعل او ةل الا ةبالص عماميسال او فيعض وقل اوهو مظعل لعاف نال دئ از رغص عم ناكو ضبنلا

 نيتعيرس نيثرمو | ةميظع ةيفاكة دحاو ةرم ماقم ةريثكلار ارم موقيفرت اوتلا نم دبالف ة دي دش

 ةلمح يلع نووقي ناك ن ا هن اف لبقث عوش لمح ىلا جاتحملا لاب ةلاحل او ذه هبششي دقو

 ةدوتب هيلعر دقي امكمسق لكل محيفةريثك اماسق |ةمسقالاو ل جعتساو نيغصن ةمسقالاو لعف ةلمج

 فعضل اةياغ يف نوكي ناالا مهللا امهيفاثيطب اكن او نيتلفن لك بث يريال مث ةلجعوا
 ةكساملا بابسالاريغث ببسب نوكت ىثلا تاريغنلا ىه: ذه »: ذه وطيب دوعيو دكب ل قنيو ثيريف

 كاوا نل 5 لارا انما يكاد ا هاو ةيطاضلا ة داما تحت قوقل افضنال ضبنلارغصي دقو ٠

 ىنطابل ىلا هجونت رب دل ا ةوقلاو ةيزيرغلا ةرارحل | ناف ةيوقاهلصا يف ةوقلا تناك او بونلا

 ةدهاجم دهاجت يثةريثكل داما تحن الو ةوقلا طغضنبف ىضنلاو مضهللو | يذّوملا عف دل

 توم اع قيامك طقستو عفطنت الاو ةيوق تن كنا انيب ار وهظرهظتو يذل ارهقتف ةيوق
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 بنلا نيلببس ياا ةيوطرلل ضبنلا نيل يلو ءافعضلا 1 ءاشلاىةبظاوملاو تل اب

 امهري غاماو سغرثيلو ء اقستسالاى فرم اا.هإ اول كلو ا ءاذغلاك ىعيبطلاامابط مر !ببسلاوه

 سيام | ضبنلا ةب الص ببس ىا 1010 لع بذعلاء ملا بيم عسل

 دمحع# حن 000 كلا[ )0006 0 هذ ب تنحف وك 0 ةدشو اقرعلا 0 ل

 0 نا نمسح نزل انولر دك ع هت 110

 امناو ماعطوا طلخ اماةداملا ىلثو ةئباثقوقلا تناك او ةداص ل قثلدف التخاو نارحبل ا دنع ةداملا

 ضبنلا لعف نع فرصنتف هجضنر همضه ىلا هجوتتةعيبطلا نال فالتخالا ةداملا ىلت بجوي

 عم ضلوا تافاموك كرادنت ئنح ةعرسلاو مظعل !بجوتو ضبنلا ىل اهجوثلن ةج اعل ادتشيف

 نإ دف حيرتسن مل ةدهاجمودهاجتو ىغبني امكض بنل لعفاهنكميال افيعض تناك ذاّوقلا نال

 ىنسحو م 00 راصعإو هياكلذ ذ نس طرنملا لاق ككل ذلاو فالتخالا١
 دلل ملمس مشينا تل ممم سمان سنن

 اناا شنان فرج ءامسا تان ةبك رم ض لا نم ع اوناانههو ةدهاجملا ةادشل اييزولل

 0 0 ةماع ع 5 57

 يراشنللا ضبنلا ذه يه "مارال اللاوو ءامس الا ثاوذ نمريغصل أو ميظعل |انرك ذدقو

 0 مدقتل اوروغلاوقوهشل | ىءازج الا فلئخم ب لصرت اونم عيرس ضبنوه

 لاب مدقتي اهضعبو اضفخنم اهضعب واقهاش نوكي ضبنلا ءازجا ضعب يا نيللاو

 2 !يلار ةلاا القا اللب كلغ اهنشعي ورحلات اهضعناو

 ردقتملالاو ةيوقنإ وكت نا دب ال يراشنملا ىف ةوقلا نال كلذو يجوملا نو داعير سةرت أو

 ةعو اطم ةنيل هيف هللا ناف يجوملا كلذكالو ة ارا ءالص خيسارخلالا نشب م يظعت نئلع

 عافت ر الا فر اشنملا نانسا هتهباشمل مسالا اذهب ع ونلا اذه يممس امناو ةك ها

 ةكرحلا ل ١ ياي ايلفضالا تضر افلا احلا ضب نالوا هيف نين اكل! ضافخل الا و

 فالتخا يراشنملا ضبنلا ببسو خيشلا لاق ضنخلب هضعبو عفت ب هضعب ورخأتي ةضعبو
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 قرعلا ءازج اف التخإل بج 000 رهجضنو تجادفو هنفع يف ٌق 0 هرج فب وبصم ا

 نفتملاو 10 ملا هيف ةىذلاو يال اما !بجوي منل مل يذلا ءزج انآال لذ

 لصحبف اني اب بلص اوه يذلاو اقهاش ع رساهنكر >نو هي نيلاوه يدلاو ىبللا بج

 نال ةنكلاذو اضيا ير اهل نرش ورب ايصعلا ءاضعالا ىف يذل امرولاو ير اشنملا

 مضار هر اعلا ندرعللاط ليتات جرا نما ودمى |ءاغغ هب طيح نايرشلا

 ىبصعوضء يف مر ولا ناكاذ اف ىطابر فيلو يبصع فيل ن م ةهجمشنم تملعا هكةيشاف الار

 يا نم مزليو مرؤلا ةدايز ببسب هيف ىتلا باضعإلا ثد كون

 لامك ىنغ بذجنملا ضعبلا ىلذ طسب رسعيف ى ني ارشلا ةيشغا اهنم تجستنا ينلااهب

 بذجلا الانا ازجالا ىهو ةكرح ع رساو ملظعاهئازجا ضعب ضبنلا كلذ .روكيف طاسبنالا

 رك هئازجلا سار رحل تاسعا نايلاح مدع ! اهل ةيشفملا باصعالا باذجناب

 مر ولان ل ان اصعال اباهل اصتال اهلديمفملا ل صعالا باذجلا رس أظبا اورغصا

 * يراشنملا ضبنلا لصحتف ب بالصا نايرشلا نم ءازج الا ىلث نوكت ناكلذو مزلبو

 اذارحبلاجومب اهيبشت اذهب يمس امن او نيل ل | يل هناالا يور اشنملا يادهبشي ىجوماو

 ةيتوفرثك او ةكرحلا ىف امدقت دش ارصنخلاى ايىذلا قرعلا فرط ناف بلص ع هي ىغلا

 دكار | الا قنوت ىناا مك مد دقتلا ه او ةيقوفلا نم كلذ نودودعب ئدلادرعللا

 ةجراخل | نصرغصا ةلخا دلارئاودلا نوكتورئاود يفر ثا و دهبف بلصلا ثلا ءاقلا دنع

 ةلمج ىيرحتلا ىلع ئوقيالف ةوقل ران اما ىجوملا ضبنلا ببسو ةكرح ع رساو

 نذانلا كيرحتل ايردلا لتر ءالا ةلألا نال لآل ن ريلاعا يش دعبائيش لب ةدحاو

 بطرلا فالخم لولالا نير ززرم كرست هناي 1 نر لوبق زج ءزج يف

 سبنلا ضرعي ىلذلور خآ ءزج هتكر > نع لعفتيإلو ءزج هيف كرحتي ناز وجي دقف نيللا

 5 | عضوملا نم بني ا! ةئرلاكى يلوضع مر واذا يجوملا

0 
 دد
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 لد ١ روكي كلذلر جوملا فالك ريكس نازل اانرك ذ ام يف ىجوملا هبشي يدو دلاو

 محسسلل مك ا مست مط لا دك اكساس سك طلطل الل ل دمع 5 7

 نوفل ةدايرل اة وأرد | اوددشاو رغصا 4 أ آل | 06 دو طا انميشن ىلمنل أو »ف عضللر ل ”اونلا كاك 3

 ل ل ” ”ةرغصاو اقل مع اهوار ان نم ذخ اي ضبنر لا ع * ىدو دل ىلع

 ءوطبو فديراعم ا 0 الكافور يذل أوه يالوالاهرادقم ىلا

 لثمن اكمظع ١ ل ار ادقم نم ذخ !نا الثم# دحاو ةضبن يفو ةريثك تاضبن يف نوكيوهو

 رغصا ئلارا دقم نم ذخاي مهل فرع علا او مذ قيق دلا هفرط نمر افلا بنذ جرد

 بج الو مظننملا لتخمل أوه اذهو كلذ ىلاعرمتسيو ككدلإ ةرادقم نااعجري لودح

 , وألا ةعضوم ١ للا عجري ناابنذ يجبر دتلا ذخالا اي

 هللا وحل -, سيئرل تب لآل اقر افلا بن ن هللاقيرغصلا ىلا مقل انخ رول ملتعلا ىلارغص

 | تاتا دان سسوا ةدادز نا كاسل 3 0 ا: هوت 0

 ةر ادعم ىلا حرب يذلا نكل نيد لا نيفرط !] دنعو ,كصتير أذ يبنذك ىلسملا نوكي

 عطقنملا فالخب ةميظعي ثسيل ةفالا ن أوةوق ىلع ل ديو مظنن 200000 اعل والا

 سلب هس عسسل سا س7٠ سس تسييس هسسسم

 يدر ىلذو هلو د. عطقني دقاو لاف ىلذلو لوالا عضوم ا ى لاسولا ناو

 ياك رخآب 00 فكي آل ه و عبضالا َع رقب ضبن يقرطملاو »+ ةميظع هذ آو وعض ١ ىلع لدي

 ةيوت ةوغلا نوكت ناامأ ضنا اذه ببسواضبا ىييتعرتلا اون هل لاقي ىل ذلو لورخا| ةكرحب

 ةدش مث يا : غلا نود عطقني لب ا اسبنالا لا 0 ف ع عد ا ٌةيلص هل الاو ةديدش ةجاحلاو

 نايرشلا طسب ١ ىلع لوقت الف ةفيعض ةوقل ان وكنا اماواهلعف ما دل لع )| ةوقل اوعدت ٌدجاح !

 يقرططملا عقب هجولا اذهبو ةحارتسالل ةنقو اهل رعي لبانيل ناك ناو ةدحاو ةلمح

 ف اسملا نيب ةفقو نوكي امك نوكس نوكيفةكرحح هيف عقوتي ي ذلاوه 2 اب ا تان يف

 نوكس ابرتفي/ه دنع هنا بكرم هنا نانو كو كا رحل م يتم ترن قئاضةكرح ١! مامت لبق

 عقاول 1 أو »فى عضل 1و ةوفلا ف ف الذخا هيف نوكيفةكرح كا نع ةرجاع نوكت حةوغلا نا كشال



 سسطسسططلطلطل اسسسللل سسسسسسسلل سس سسسسلللا سس سم سس سسول تمس مسام اسس يلم تميس

 ئرخلا ةكرح نيتكرع ل ب نوكي اهك ةكرح نوكيف نوكس هيف عقوتي يذلاوهطسولا ىف

 نيكرشللا طز كره 1512 أ نال طسولا ىف عئاولا هل لاقي ىلذلو نوكسلا عضو. يف

 اضيا ىلك هنا لوصفلاو ثانألا ور وكذل نلاو نانسالا بن ين قتلو نتملاب ىلا اذه

 نوكيالف مظعلاب ب منذ مهتجل اح ان الو كقؤفاو ملظع 0 ايا

 انين لكي م اثنا هحل نع نولوق وداعا ءابلا لين رفا نكي امك ارت رنم هزت لطم

 ف ل نال ةعرسو ارث اون د هاو لا وعلطاو ةيوطر النو ءلا نايبصلا ضبنو

 كلارا نافاس م ميرال ةرتسسرارزالا

 ةوقل اوه مظعلا باجي ايفرمالا دك القو هيا ةوقلاو ةديدش ةجاعلا نال مظعلا ىف

 فقعضالرغص ا لوهكل ١٠نضينوارتاونس اهيولس نركيالا هكل نلئةنيعس ةلالاوةيضا[ياجاك ١

 سلا ىف نينعمملا ع ويشلا ضبنواتو افت دشا ىلذلوهندج احلا ةلقلو كلذل ةعرس لقاو

 ميظع ل عملا نقده ابلا ةبيرغلا ةبوطرللو ةجاعل ام دعو ىعضلل عوطب تو افتمريغص

 مظع لقي نينجا مظعي املكو دلولا ةكراشم ببسب حجورتلا ىلا ةج اعلا و ٌدشلرت اونم عير
 عيبرلاف لوصفلا ضبناساو * ارئاوتو ةعرس دش اح ن وكي ةلاحم الذ طغضلا ببس لضبنلا

 ال دنعم نوكي لماكل بح اص لاق ام نع ةنم يناثلا رهشلاوهو عيبرلاطسو هب ينعنو

 امير ةنافالاو كابا نك يقنلا لدتعملا جازملا ىف !ذهةوقلا ىف ادئئا ازرتاوثلاو ةعرسلا ىف

 ضبنل | نوكي فيصل | ينو * اهبسح ضبنل |ن وكي وفئلتمملا نادبالا ىف داوملا عيبرلا كر

 ةطملر ىنانتسالو ةسؤبلا ور لابس ارجل ما يال رش

 لئحتلا ةرثكل ريغص ابضيا ى وكي و قامشتتسال اب ةلضاحل اةييرفل ةرارحل ا ةداير ١ ا

 ةبلاغةدوربل |نالدطسو يناميسال أو ءوطب وانو أغا ٠ 1 000 هاو *حورل او ةوتلل عضم ا

 دربلادي دش ءاتشلا ناكاذاو حيورتلا ى ١١ ةديدش ةج احلا نوكتالف قشنتسملا هئاوه نيلع

 نكي ملاذا اماو ةيزيرغلا ةرارعلأو ةوقلا طرفملادربل ار هقلافيعض كلذ عم ضبنلا نوكيف
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 لاى ,اماو* اهللحت م دعو اهتوقلو ن طابلا ىلا ةرارحل ا هجونل ايوق ىوكيف دربل ا دي دش

 ني !اماو دبلاورحل أ ىف ءاوهل !فالتخال عضل نياالئ ام اغلتخم ضبنلا نوكيف

 لوصفلا ضبن سايق ىلع نا دلبلا ضبن و لوصفلا نم اهنم برقي امل ةبسانمف اهرخ اوأو

 00 ار ارنا و صاير اهناوه انف هيمو هيب طتر ار اهيوهام نا دلبلا نم ىإل

 تامالعلا نم لا ١ اماط لوقا للوبلا قف نو | قلاب ديلا وهام اهتمو نسب ايدرابوهام

 | يلا ةلكتوهو هنمذوخلا ملال الدتسالا. لاو اندر ١ ندبلالاوحا نو ىلع ةلا دل اةيلكلا

 نبكلاوة دعللا نم تاذلاب ء ةاوعلا تقلآ لاوحاد للعت ال الد ليلحالا مةجر اخ كلاثلاو

 مامغلاو'قلعتملاوابسارلالفثلاو ةيث املا نيئزجل | نم بكرموهو اهتطساوب اهريغ نيل عوامهريغو

 لوب لوا لوبلا نوكي نا بجي لوالا طئ ارش ةاعارم دعب الا تالالدلا كلن قفحتنالو
 لليوط نامز ىلا عفا ديال نا يناثلا يممضنل ا ءاذغلا عمم ممطنملا نم هنا نقيتيل هيلع با

 ثدحت امبواظبلغ كلذ دعب ج رخصف هقيقر مشن رتيامبدبجاو نع :ريغتي ندبلاب ةرارضا عم هنال

 ضعب سبح تايلكلا ح رش ينهللا همحر فنصملا لاق لوبللريغملا جازملا ةناثملا ىف

 راهنلا ىلذ يف تام مث هيذخفو هتناع عضاوم نم ج رخف اهيف ناكةرظانمل لوبلا ء ءاهقفلا

 ناغبصيامهن الربتشر ايخل او نارفعزلا لثماغباص لو انث دق هبح اص نوكيا ال نا كلاثلا

 الك ران الوذاومل | ىلا يرملاو ةرضخ أ ىلا لوقبلاو ةرمحلاو ةرغصلا ليلا لوبلا

 ئرجملا نءةجراخلا لاوحالا نم لاح هبحاصل ضرع دق نوكي ال نا بجي ةلمجل ابو طلخلل

 "ا اوبل اذخّوي نا يغبنيهنا عبارل اممهلاو مغلاو ةطرفملا تاك تم رعلا لثم يعيبطلا

 أ دهب نادعب هيفرظني نا بجي سماخلا ةخوفنم ةناثم لكش ىلع ةعساو ةرورافيف

 طقساف ةعست هللا همحر سيئر 0 ةروراغلا ف

 امهيف ةهاركعمامهنع نغم ةوحنو نوللاب لالدتس الان ال ديل اذ سمن بلل ىطااخاو ديثااا اهله ٠

 قرزالان وللا مآوضيبالاورضخالاو دوسال اوورمحالاو رفصالا يهو ةسمخ هلوصاو نوللااهدحا
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 3 داغتسسملا هلوصف يف دافا دق يشأ أ نا ملعأ ارضخ الأ نوللا تاقبط نم مه دنع دو دعمف

 رمح امر تبرأ لاؤسالا كال نال اهركذان اى ىرا يناو دئ اوف ةشلجم ىب

 . ةيط را نال وود تناول نجلا دج يدا ال اء بلاغلافار دك
 للاغلاف اقيق رايقابطومل يقود او ا دوسا لوبلا تيأراذاو ذاو بطر راح مادل لا نك ذك

 ها نومللا علك ةسوبيل ىلا ادور كارلا يد اوس لاف ءادوسلا هبح اص نع

 : دق در ةىدوربلان هضايب اا مغلبل | هبح اص نولع بل اغلافاردكضيبا لوبلا تيأر ا ذاو ةسيا 1

 بلاغلاف ايفاصاقيقر رفصا هتيأراذاو بطر دراب مغلبلا كل ذكحو ةبوطرللف هثرو دكاماو

 مهي ذهل در اح ءار خصل )١ ل ذكي تشين عمت رار رع 200 دردغص اهنا ءارغصلا ةر !اةبحاص نئلع

 مادكلاب ءادوبسل | ةرملاو تارغعيزا ابءارغصلا# | ةرلاورغصعملاجتس اشنب مدل اةنانالاءا قالا

 هكا كيوت .ةارك رك نويل اصنوبا ا اهب ماد دحلل ك1تطلا ناين كو هل

 راك .يباصلا داموا 7 صضيبأل أوم !ا نوأا امص مغلبلا تنل طلاخ اذاءا نوسل !

 نارفعزلا كو ! لوبلا نول اج مخل اخيط !هيلماماوو دعانا لا ونارفعزلا نول ىنوللا

 مدلا ببطلاح خداع ءادوسلا ةرملاىلذكةرمحلا 8 1 مادكلا ثطلاخ ا ذاو

 ترا نااجر الا ند اصرغصعم اب اذ ارنغز تيلع اتحا 5: كا ىلا دوسا لوبلا نولراص

 كل اذه ايقولخ لوبلا نولرا هع مدلا ثن 001 أنا ء ءارغصلا ةرملا ىل ذك

 ولو يل نبت نولرغصالا نوللا نمف ياهنمف مل اقيطدهل هلورفصالا لوصالاىلت ى م لوالا آلا

 للا دنع الل جرن او ءارفكلا ةلثو دربلا ىلع كدي ئاينرلا هر سلا ولب هيبش نول

 ةدو ربلاو ةرارسل ا ىف لا دتعالا ىلع لدي بشلا دنموهو جرتالار ةقسيعلا] اول ودل
 نوللا | ذه هنم لصح لا دنعاب ناك اذا ةيئاملاب طلخنا نا ءارغصل اىالثمر اعلا طلخأ أ نإل

 اذه ىجنرانلاكةرارلا ناز رثكاذا و ىنبتلا/ ا دتعالا نعرصق طلخلا ىلذ لقاذاو

 نحلم كادتعالا ليلشاورا دلا ىسصلا ن لا يشل دنع
 م
 نع
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 برست قلك 0 لدتعملا ن وللا ناوه نيبهذلا نيب عمجل او * يمرانلاو ىجن رانلا نيب

 يول اراد ابلا نسلاو ةدرابلا ةجزمالا ىف ل دعم ىج ا 00 ناس الاو ةجزمالا

 رفصاوهورتشاوراعلا ديلا او ةراحلا كح كال !ىفلدنعموه يرانا ىئىدر 5 نيب ىذلا

 ىنوللا دعب نوناغلا ىف لاق هنا ملعا ةليلذ : ارد وزيلط لاديوهو 0

 طقس ةناكو 0 رازلا ناةرارعلا ل را

 هلل ةيورالا عا شكا ع م د ناو يربط يلا ا١اذهل كاف الا خسانلا ملق ى و

 عصانر دحاو نارفعزلاهيف قيد يذلا ء الأب هييش هنإل ىنا ارفعزلارغصالاو عبشمار ةغصاآلا

 اهلكو ينا ارغعزل اهلل اقي عل دل ارفع زلار عشب ةيبش نولو وهو قارشالا ص !اخ يا

 ةرآر < أ! طوق لو لع لا عيابس الر مبدل بعزم ملا الا 0 :

 | دلل ةليانعس ثدح# املا تيل اخاذا ةريثكلاةداعلا ءارفصلا نال

 هجوتل اما كلذو ه !غبصالارئام ة داحلا ضارمالا ىف لوبلا نول نوكحب امب ميزا

 عمر دعب الف لوبلا ر اجم عفا دا لقمر دعنل ما اعلا | غب كلاما

 لواوهو بيصالا هنمف عبرا تاقبط هلورمحالا ل يناثلا * هغبصي ام ةيئالي
 عون اقرمح اورمحالا درولا نول لع يدروودعب لامكتلمب مل هناكو ةرمعأ | ب تاره

 ١11 0١ ةرودكت هبرمح وقود مالا

 هنافالاو ةرارحلاو مدلاةباغ لع لدن ناولالا هذهرم الارثك | يف يبا ةرارعلاو

 00 00 اضانصو
 همس سلا سس سطس ص سس صل سل ص وسل ل سس بسسس حصص سمسا صصص

 ال سس ىب

 نبكحال ضراعلا در ابل ا مد 0

 للحالم ا او ا يرطلا معلا ة ل اسغب اهيبش دبكلا فعض ضارمارثكا ين لوبلا نوكي كلذلاو

 اضياعوجلاو *درابلا يتلوقلا ىف امك لوبلا عم ج رخبف ءارفصلل للحم نراقم عجو
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 انش |ءارفصلا نالاقلطم رمحالا نم ةرارعلا ىلع لدا | ىرانلاو يذهب وبلا ل١ غبصياهم

 هنالةرارح )أ ىلع ها رش ادشا غبصتملا لوب ملا ناك املك هناي مدلا نم ةزاوح

 كناتبنويو افظل لع الا نت حنا ثلا« طالخالا رح ! ىه وءارفصلا ةبلغ لع لدي

 لئرخا ةقبط "ا الأ ةذه نو ناقلا ىفام م عسل

 رظندربلا ولع ىقتسفل هل الديفو دمج نربلل مهو. او يفتسفلاك ىنوجنامسالا يه

 قو كل نكل دربلا ىلع لديدق نا نك اواو ناوبس اهطلاخب ةرغص هذال

 امكقا رنا نع لدبي تسلا ا قعلاو ردلا ' ىلمةنادابلا ازا زف ل :

 ركذامكةرارعلا يطع اذن داوم .لووقادربلا ىلع اهنلالد ةرضخأ أ ناليق ناف ذ يئاركلا ىف

 ةدمكلا هر ضع '! فنك و 1 واح رار

 ا ضل | يد اع از 0 0 تيب يهب نوال يل

 لو بصل سسسسسسشللل سسسسس

 سس شلل سيسي سسيساس

 نايبصلا قف 8-1 جرلاف فه قا 00 كا | 0 7 0

 اق نوكت

 3 ول هنا نظي ىذلاو كلا نارلب وبش قولوطا ينوجن مسالا ام او سباي ينشتب نارذنب

 دوسي تح ةيكالا طلاخ دام نومج ةيبس نال كلذ ْذ د ربلل وهف :ضايب عم داوسوهو ءامسال

 رخا نذل 3 »و يثاركلا ىف امك ةرفص هيف ناكل قارتحالا نع داوسلا كلذ 00

 امهبفوا ماوقلا فوا نوللا ىف ىتيزاما ينبزلا لوبلا ءابطالا لاق امك ينيزل "لاني

 5 نان هات يو« ديفا لا تليف نركب دبا تا اون نالاك

 رزوهف تلاثلا ناك نو هماوق يف ىتيز وهف ىناثلا ناكن او هنول ن ينيزوهف لوالا

 ا عب دارلا ا# ةيلصالا تابوطرلل ةبيذم ةيوق 1 ارح ولع ليل دوه ةلمجلا ىفو اعم امهيف
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 1 ا تر ب تتح سمبل سس سمسم سس سمسم صم مصممو مصمم

 ِ عض ناك ا دومجل و | أر ةوق هنم دقن را دوم نونا ارتح او ةلام |نوكحي دقو

 - ا كرا اجلا ناوسلا نيب قرفلا يا ةحأ ار ما ار ا ا

 انيك لؤبل |اذهو رمحاوا ارفصا نولو#داح ةحأ اراتم دقتيو امةرغص لوالاف نوكيا

 داوسلا عم ن كي يناثلا فاو مدلاوا ءارغصلاقارتحا نع ثداعلا ناقريلا ف نوكي

 ةدام ةكرحأو ا ار دكض يب ايلذ لبق لوبلا نول نوكحبو ةعئار م دقت م دعو# دومك

 موبيف نوكي ناو يوا دوس ضرم يف نوكي نا كلذ ةمالعو نارحبل | ىفامك ةيوادوس
 هسش سل. انل ملل سس _ سس سل سس سلسال

 هيف فريصتي ملامبر هنافدوسالا بارش هلللاكغب امص لو انت :ارا ةحارو ةنح هدعب نوكحيو ينارحب

 كلت 277

 نولكرصبلل قرفم نول "يل و وتقل هاا دبل نب اك اجعل أ هرهامكجرخبث ةةينطلا

 ع - 6 كايوذوا ىماخم ةضايب يذلاوه و هوبو مغلب ةيلغ نول يا 5 اكحلاو نبا

 حليل همُمطلا حس لل حس مماته سمس سنس

 وهام ضيب الا ى يبا هنمو ىمس ذهضايب يذل اوهوقدلا ارخآ ينامك ةيلصا ء اًضعاوأ

 ضيبا يناضل ارولبلا 5 يال وحلا تح ارد اللا نو ين ىذا 2 أ نواف بم

 مست سمن سسشسسلالس

 اليا د اولا رسل فشملاورصبلل قرغم نول يقيقحل | ض ةماذا افازا < ” ضب | هل لاقي

 حيسسس ل سس سس شن اسس حس بيب بيب بيست ل سس سس سنس

 يدرو»و ةلبلا ء وو م١ لديو ةءار ورصيلا نذوقت نم م عنمي لل

 6 ىلع لديوهو ديك ال | ىلعدئاز ماوق هل س ل يذلا فشملاودو ميضلا نم ى سيؤم

 ةلاحم ال مضهلا ن 1 الطبو دنا ريغل ناربل 006 ويضف تعف دنال مضه» كانه ناكول نا مضل أ

 ىلاسم يف غب اصلا نوفن عنمت ددس ناعو | ةيزيرغلا نم ثومو طرغم درب نغ 50-2

 ذونن عنيت ددسلا ناالا مضهلا دعب هنالام ماوق هل يذلا فكملاوه مسقلا اذهو 0

 قيفر ام اوهو ماوقلا ةعبسلا سانجالا ىناث يا اهبناثو * كل اسللا ىلت ينةظيلغلا ءازجالا

 مم م ضر 0 جضنلا م دعلا دج قيقرلاف كا

 ئابشلا ل ورم طاع يعيبطلا مهل دب نالارا مكضوهو ان احل اىفاصوصخو دع كلذ

 يكلزذوا ريثكا عب ةيسيبللا مهتلاج ىنعااودعب دناو اك مهل اوب قراذاف بطرا مهجاازم نال
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 2 :وقسل ك الهلا 1 لدي مهل وب ةقر ماو د كلذإ مب ظع ببس نلع "از

 اها 4 ناكل هني اث تناخ انا اها أداب 'ةوفلل نكحب ملاذا اذه فرصتلا

 8 دارا ةعيطل |هيجوتل د كلتتلا  ةروق جار تلو ا لدي جف ةحلاص

 ةيلكلا عدل ناتو افر كلما مضهلا مدعلاما قيقرلا ل وبلا يأ ددسلو ١

 قيقرلا لوبلا نا ملعأ الا برش ةرنك واق يقرلا الا عفديالو ا قيقرلاالا تذجت الف

 جضنلا لوقيهنإل يشل بهذم ىلع | ذهو يضنلا م دع لع ل دي غبص هيف ناك نأ ادج

 ماوق ةئيهن تاذلاب اهبو باطن ةعيبطلا ال ضرعلاب ناولنلاو تدل ميوقتلا لعفي

 يبات لاخي نا وهف سونيل اج به ذمام اما نووزانلا م 0

 ءا اسال بلع |ديام ئاع لهسا نريولللاو لهسالاب أدبت ةعيبطل | نالاين اث ميوقتلا م ةالوا

 هعبتي يضنل أن .ءال ضن مدع نولع الل ديقيقر 1 و ظيلغلا ناكا 6 ارسل ميلا | ظراغلاو

 عف دني امك ظاغ باد ين الخ مشن يتويراصلا دع لدي امين هل وتعمل ذ م اوقلا لادتعا

 يذلا ظيلغلا ن# يا امهنيب قرفيوةبظاو ا او عيرلارخآ يف يرا مذ نارك "لي

 يس د ا فرنطا ذأ اكسل .ه م دقت امب يضنلل 3 م أ مدعل

 يلخا أ ماوقلال |دتعملاو 2 أروف 0-0 هبقعي و اهنمةريثك 8 هقول لا :مضنل ا ا رغب مث

 ةرو دكلاو هفالخر دكلاو ةلوهسبرصبل هيف ذفني اص يفاص 1 نقلا افيملااهتلا تلات و ةلاعمال

 رخآلا نرع مهد ادعت نيا لب مونت ىلا ديك اب ةيعورالا اذ الثكلا نم ثددحت

 قاسي مل فاعلا وةبسار ةيدر الا تن اك نى عا ايش ار :ولامهن اف قفثا قيكالو

 يع 7 مضرالا ن وكل ناو دب اللب ةرو دك كلذ

 مدع اصلا وب لا وا | يف اصل اف ف افشالا عن نمد نولب هَ ةولتمةيضرالا ءا ارجالاىلت

 0 لأ نال يشل مدعلر دكل لاو عضملا ىرسنملا نوك كطالخرا ا ا

 ةريدملاةونل وتلا طوقسلو دكلا ل وبلان وك 2057 + م اوقلا ءاوئس |هيف سمر دكلا او ماوقلا ءاوتسا
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 ئ 0
 . يلذو ئنطاب مرول يبا ينط اب مر ووارتخما دربلا ىلوتسا 0 |

 هواريتا لوبلا ةرو دكل
 نابلغ نم نوكي امنا اذه فرشم ىا لطموا نت ”اكعادبر نيروتتللار دكحلاو

 بجوموهو مدل م ا اولا ا

 غامدلاوقريثكةيدر ةرخبا نايلغلا اذه نم مزليو ةظيلغ "إن ام يف ةسرغ ةرارح ةبجوب ىوق

 لطملاوهو ثدحي»وااث داح نوكحي نا اماف عادصلل بجوم كلذواه دعصت ةهج يف

 لاا ووتساع الب 0 دكل ١ نود ظيلغلا الاسلم يا هماوف ءاوتسابر دكلا قرافي ظباغلاو

 ردكلاءاطاكأر دك اقيف :,لوبلانب | نوكيدقو ءالا قفا 100 أرغو ضيبل 10 0 5 اك اغ

 ةييدملا طارد ارفال ادج ةنتنملافاهمدصو ةمعئارل / نم زوالا سن كاان .!اهعبارو *«رخآقرفاذهو

 دب الف ميضنلا ةمالع ا واكمل 000 لوبلا ىراجم يف ةنفع ح ورقوا ١

 متكاكاالا لوبلاةحت ارريغتهمزل 0 )نال لوبلا ىراج« يف ةنفع ح ورقل نوكي ناو
 فرصت م دع با يياذبلا | اأرلام دعو دعو لادتعالا نم هبي درقنوكت ناو دبال ل كارلا

 ضارمالا ف كلذو ل لدامبر وةنفعملا ةييرغ غاازلو ةجفملا ير 1 رغلا ال هيفةرارحلا

 ا وح ادعع اذه ريض لل ل دتعملا وةيزيرغلا ثومو خوال وقم كام الع عم ةداعلا

 هب ييضاسلا ذو يح نا بحالات

 ديزل كلذ نمث دح لاصفنال !وقرخ أر ركستي ال هج نول ج لكل ناكر دعت هنا

 ديزلا ةرثك يبا :رثكف تاخ افنلا هللاقيارببك ناكامو دبزلا مساب صتخب غصن نا
 ظ 0 يلع ر سياج لم ةدام ىلع لدينا يااا هوك وبكم

 ا ةياحلا حايرلا ةرثكو مهضرم داومظلغل افل يتشتلاود لا رشا يما دكا وب يف نوكي

 اهتجوزلو ةداملا ظاغ نسيب نرشمملا لوطن ذنيعيدر لكلا ضارما يفر وكذملا ياوه كلذلف ظ

 اهنانابسو *رفصال او دوسالا ناقريلا ىلع هترفصو: داوسب لديامك هنولب ل ديدق دبزلاو



0 
 ايفاطواةروراقلا طسواقلعنسوا ةقيقحلا ىلع ابسار ناكداوس اهم از« يقال

 ا
 ءاذغل !ليلقت ددع كَ نواهج اضن ابدعي مذ عال ١ نا ضرملل ةبجوملا تالصفلا ناملعأ

0 
 ةرارح اال كتايللا ا نعاس اياديك |ىنمةنوأ عم ةعصم ملاذا اصوصتما

 تعف دنا !نا ةلضفلا 0 ورخ او عافدنالل اهتئيهو ةلضفلا ىلت تحضن | ةييرغلا

 يلا نس 0 مر 1

 رك هر بريس 2

 ماو هب هنملا ءاسسللا ءاضيبلا  دملا لال د ةبسبنكدلك ن دبلا ىفؤ نال متن قيل درسا

 هنالذ سلم | نوكي نإ بعيب هنا اس١ ةفيطلاو دهر 8 فينك ” دل | نكل مرولا ةداس جيا

 اًينم يرطبلا نسينا ءاوسلاب ادحاوالوبق رع تلبق اهلك :ءازجا نا نولع لدي

 رهوج ىلاهبشتلا اوريغتلاوه مضهلاو ىلظنلا لال نيب هول ناوك اما وقوثلا لع

 قورعلاناالادبكلا ن ولب اهيبش هنول اكن اودبكلا مضه ل ضو ض هبا اهذولءاضعالارثكاو ءاضعالا

 تيا مضل 3 أ ىلثىع هنا ازيغت ةثاثللاو

 بوس رب اهيبش افيطل هن وك ام أو مخ اع نع هت داح ل1 ةقرفملا ةتتشملا حاي و

 ملعاو ةفخلا باجنا ةرارحأا ناش نم هك :

 ةضرم ٌة دانه ثن اكن صو م اعطلا نم نب رثكملاو ةنيسلا ى ”ززلنطاوجازملا ىدرابلاو ن ايبصلا نا

 مهبراشمو مهلك آم ةرثكل مهدا ومرفوثلف نايبصلا ام | بوسرلا مهلاوبا ينرثكب ةظبلف
 نم ايتحالو يملا و ,نيرلتملا اها مهداوم طافلف ج ازملاو درابلا ام و اهيلع مهن اهرح ةرثكو

 ضارما نا ليق ننح ليلق ةريراوق لفتف كلذ دضب ناك نمو اهللحت ةلقل مهيف داوملا
 عشره ناو ةف رصلا ةيوارغصلا ضارمالا كل ذكو بوسرالب ىضقنت ام ار يثك نابشلا

 ئرب يذلا قلعتملا مث دمحا يومحملا لفثلا نم ىقيقححلا بسارلاوةم امغ ناككلذ نم
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 1 34 اررلا  مرلا اماو ثم 2 50 اظاذهو اهالغ !فلئرب اموهو مامغل مث ةروراقلا طسو يف

 لدي يذلا ا الك وللا أ بسم د 000 والا ىلت هيف نوكي ال ناآوهو

 ةدوربلا ئلعو | ةرغص ىلاابر اضن اكن اةرارجل لع ا اوروسالاو ةرآر عاى

 ىلاختل لئموهو و ماوقلا بسحب ار رب اك ل دلادمكلا ,كاذككي ملناةدمجملا
 بسارلاهأ درانيدرلا بوسر ا أو ياهأدراف ,اف يبت افصل أو يطارخ طارخلاو يروشقلاو

 000 دن ةرورات |( ايو وبوس
 بسارلا نم ء ادر صقنا قلعتملا مث اهتيضراو اهظاغو ةداملا لقثو ببسلا نكمت
 ا ءادر ستانا لل بالف يرا هقلعت نوكي ناالا قلعتملا نم مامغلا مث

 ةسمخ ىلا ةر 0 رخلا لل !بوسنم ي طارخلا بوس رلا نا ملعاو

 رشقلاوهو عئقرغلاب هيبشلاو و يحن افصلا ا يوم كك ”رادقم اهنم نانثا ع'اونا

 ل كرب اهنم هاد هلا نقل لغل ارشقلا تحت يذلا قيقرلا

 علضم لب جطرفم ريغ س دعلا مظع 8 50 و ةةسركل ايفل يسر كلاو

 ل ديدنم ضيب الاو هل الجوهو ةطنحلا قيقد نم نوكيع عش شرجا شيش دلاو يشيشدلاو

 هنا ئلعوخرلا لجاختمل او ةيلكلا مهنا نيلع ينسركلا ل يللا عما لوط
 نكدا نوللا دمكو هام يحن افصلا نم نوكيدقو مد قارتحا يلع ل دي دقو دبكلا نم

 0 اب نال ةيلص الا ءاضعالا مّ افصدارجن !نئلع لدي ادجي دروهو تكمل نإ اهلا

 لدا يف ةكح عم ناكا ذاةناثملابرجل نوكي دق ىلاختلاو ةفاسمدعبوةيوق ةرارح نعالا

 0 سانا نا رك دل !ااقلو ءاشقع الا ناناوذل نوكب هنو بيضقلل
 ' 0 ةناثلا نموه الباس لا رتبللا |نمهنمرمحالاولالحلالا لاو اداقعنال نواة دقعنم

 00 لية | قاسرسرلا نال ضنا مدعلامابوسرلا مدعو ب ادلب تالا



 كا

 بوسرلا نا يبي نا ديزي ءاحصالا ىف لقي بوسرلا نا نولع ةدام ليلو قسرا ١

 ةعيبطلا جاتحي ةلضف مهقورع يف نوكي نا بجت ال هن ال لقيو ا نوكي ال ءاح ١ هاا لاوبا يف

 مضهل ١ نم لمح م 35 زدرغ ١ مهر راوحر اا وذو مهمضه ة دوجل اهعن ف ولا

 اص دوك يا عيمج اب قلتي نيش انوملا اصوصخبو نيلو زهملاوةض ايرلاوةكرحلا لل

 حصل أ لاح يف ةضايرلاب ني هاتعملا يا نب نيضانرلا كو زيللو نيصانر لانا

 مهيف يف تالضفل كفل راكد دل او ئضرملا يفرثكيو بوسر ضرما لاح يف مهلاوبايف نوكيالامبو

 عفدت دام نع هقورع ياو ,اتيرب حلا 1 نال ةضايرلاب التل أ م دعل نيل

 لاثما ١ لع انخ اود الود احمالا مان كس هرلان أ ىلع هدرا |ءلعت انه 7 .رلابو حضنلاب

 بوس لااا خب : يدملا بوسرلاو أو دوصقملا اهنم مهفاذا ةيبطلا بتكلا فقر أابعلا هذه

 بدعم لثم يف مرولا مدقتو يدملا ف يأ ىتنلاب ضايبلا ىنامهكا ارتش دعب ماخلا

 كلذو كيرح ىلا دنع قرفتلا ةلوهسو نيكستلا دنع عامتجالاةأوهم اهلل ةيلكل او دبكلإ

 عباس يا لوبا ارا دقماهعب اسو * ماخل | طاخلا فالخب مضنل أ دنع ةاصاحل أ ةف اطلل ا ببسب

 ةرثكلواةيث املا ةرثكل ق وكت امنا لوبلا ةرثكو لوريل | وا دتع نس فوت سا ا

 يىلذ لعفي ببسب ةيئاملا ىلت ةرثك وكي“ نأاعأ ل. الا راتس اميل طا

 ليحتسيام لامعتساب نوكي نام تاذذلاب انكلذل لماخلا كبسلاو صركلابوا تا

 بارشلاب اجوزمموا دحو ءاملا برش وا خيطبل |لثم ةيطر ١) ةهكافلا ل وانتر اثكاك ةيئاللاىلا

 عنمتو هفثكتف ندبلار هاظ ىلع درت ةيفيك نوكي نااما ضرعلاب ىل ذل لع افلا بسلا و

 نوكيالوا ءاتشلاىف لوبل ارثكي ىلذلو درابلا ءاملاو درابلا ءاوهلاكةيئاملا م للحتب اللحت

 ىلا ىلذل لوبل ارفوتيف تابوطرل لت لق هصزلي كلذ ذ ناف نوكسلا ةلاط اك ىل ذك

 اهترثك نوكت نااما داوملا ىلتف داوملا نص ةيئاملاطلاختن ام ةرثكل لوبل ا ةرثك وكي ناوهو

 يناثلا او ةيق دلاو ةقرحملاتايمحلا ىف نوكي امك ل والاو ك ادكنوكيالوا نابودلا كلا
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)١1( 
اقمالا كار بل أ دنع نوكي امك

جا دنع نوكحي امك ث تلا ىر
 نيرمالا بابسا عامت

 قرعلاب ةيئاللا ج ورخ لقي ثيحب ماسملا فئاكت ١و بورشأ اء هلا رك لسا دك يالا تكل

 ةكسام ىعض لئمو قرعلاب لّلحت '|لقيف ةدانعمةكرح كرت لثمو لوبل ارثكي ىل ذ دنعو

 ةعيبطلا عفد لثمو ندبلل لصعتب ن ابوذ لنمو سطي ايذ ينامك را د ملول

 لوبل اهلق بسبسو فيرا نملاو 0 ىلا ء اهلا لول لا ايدإلا ليبس ىلع ندبلا
5 

 ضعب لاو كلذ دادضإ ٠ ةدحوءأه برش يا برشلا ةرثكل هنرثكف هل وقبر اشا ان ةركذا

 1 951 ديآم برش 1 0 د

 همس سمو سل سس تس بنل سمس سس تي

 قلق, ديه ناو 0

 هعم ديالا غرفتسيف لاهساوا ددسوا ةبوطر ءانفو للحت طرف ئاع لدن لوبلا ةلقو يأ

 ىلا ةيئااملا ذوفن يلع لدي هنال يقزلا ءاقستسالابر ذنت للستلا ةلق عما دج لوبلا ةلقو

 ةلضفوهو زاربلا ىف لوقلا *اهبف ددسو ا لوبلا خب ارب قارخن ال ءاعمالا رار و يقارملا

 هنولب مضهلا لاوحا يلع لديوهو ميقتسملا ءاعملا فرط صر ربت ةوبح يذريغ ماوق تاذ
 هنولب لديزاربل اهلوقبراشا ل تالا ىلا كاوا ويجلب نو منو وعيه ومما وب ةرا دقمبو

 ناك لدنعملا يضنلا ىلع لدي هنالةيرانلا فيفخ نوللا ثيح نم يا هنم يعيبطلاف

 تدتشا ناف نوللا بسحب يضنلا ىباع لوبلا ثحب فرس ال سونيل اج بهذم ىلع اذه
 اقيراس املا و دبكلاا وة دعملا نم مضهلا ءاضع ةرارحأ يارارملا ةبلغوةرارحلاف ةيرانلا

 ةيرانل |ثصقن ناو هغبصيو زاربلا عم جرف ءاعملا ىل ااريثك بصنيف رارملارثكي ىلذلف
 رجملا 00 رمل رع يف ةدسوأءا ذغل اءاضعا قنعض هو مغلبلا ةبلغل همض اي ملو 0 ,.دج ايلف

 عامتجال منأوقلاب : لكل نرذنيف هيبنتلاو لسغلل اعمال ىلا ةرارملا نصر ارم هيف بمصني يذلا

 قيرط نم عف دني ملا ذارارملا نال ناقريلاو روعالاو نولوقلا اصوصخو ءاعل ا يف لاغت الأ
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 طاتخبف ةرارملاو دبكلا نيب يب ذلا ئرجملا ىف ةدسلو ا ئيرجملا ىلذ يف ةدسلءاعمالا
 زاربلا يا يسقلاو يدملاو داجلا ةرفص ث دحبف ن دبل ا عيمج ىلا قو رعلا ىف ذفنيو مدلاعم
 ءامالار د ار دعملارعقم لئم يف ةليب دراجغنال عبتلاو ةدملا نول هبشي نول يذلا

 عدتملا سلجب ماري تك )ان اكل ذلو مرولار [يفنا ىلع ةلادلا ةحئا ارلا نش عمن اكاذا اذه

 هعفنيف ةحئارلاو ماوقلا بسحبال نوللا بسحب ميتلاباهيبشاقيش ةداتعملا ةضايرلل كراتلا

 اكد اعلا ةلهزت هب لوازيو تالا 0600 ,ىلع لدي هنال كيم جرخام عدنملا عفني يا

 تهيجوت اذا مثء اضعالا لاهرتاث دحبفو ىئئاملا مغلبل ارثكي ةعدلا طرف ببسب هنال ةع دلا طرفل

 لاني ىااعا نة دوس الا لول اكدوسالاز رم لا او هنع ثدح املاز هتعف دف ةوقلاو ٌةعيبطلا

 ةردحو ب ةرغص مدقنو لاعتشا لثم ةةمجم لا ذا ىلذو ةيوقةرارخواف ارا

 أهغ ارفتساو هيو ادوس ة دام جضن ىلع ل دي نااماو وق دوس و ةدوربو دش قيل

 امهناف يئاركلاو يراجنزلاك قارتح ا نع نكي كي مل نارضخالاو نارحملا ليبس ىلع

 قارتحالا نع سيل يذلا ضفخالا ليا لاذ ةرفطفلاب 0

 لبمتسي ىاب يدا وضاق تاه ءرادتس) ديو ةلوغب يناثلا لارض دوإ ا ١
 ا 0 : ءاذغل هلا نوكيوا محلل اء ق[حشلا ماسلا اغلا يلا اهرثكا

 جتاوقلاب سابتحالا ر ذاق اهنجو لا ايشليل ءاعمالا ىف لوضفلا ىلت سابنحال يا

 رذنياضياوهو نيهقانل أو ايتن قف ناوكي انكةض ]دنا قوعضلو ١ اربلا ٌءلق يا نوكت دقو

 [هرثكا ليجتسي الناب هيدا اك كم م هلي

 اهعفدتف ةعفادل | ةوقلو | | ءاعم الا نع اعيرس ع ووو ينال طلال

 للود اشار اثلا ئيلاو ءاذغلا لكا ةرثكلو هنم نك اطللا افي ا ١لبق

 كامدح سوليك لص الف لوالا مضهل ا يا 0 ا اربلا يا

 اقيراساملا ىف ددسلو ا لافثالا عم قبق | غ رفتسيف صاصتمالاب لو ادجأ أ هيلع ليقيالف |



 ل تل

)0) 
 "ومصر | ى ااهنذج قعضلو اززابيو تالضفلاب طلتضمفا دج نان او سولبكلا ايف دقنيالف

 ةدعللاو ردارألا )!ىنمل نافارا رادبكلا نول !سوايكلاو رمقيشر )!بذجتالف اقيراسالا ب ذج

 طاخوا جزل ءاذغلزاربلا نم مرار الا ١ ماجر ام قرت ءادعرا | هقلزيو سوليكل اب طلتخيف

 م يرلزاربلا ورم ي ديزل اوةوقادوقسو طرغم نتنهعم ناكر اءاضعالا نابو ذلوا جزل

 يوت بعت ببسب للعت طرفلا أ سب لرمي لاو ةيلغم ق دي دش ةرارح ببسب ناي ايلقوا لوبلا ىف

 ءاملاب رشةلقلو ا ةعرسب ةيثاملاو ةبوطرلا نابذ جيف دبكل او ناكل ا ىف اصوصخو ةفاشن ةرارح طرفؤ ا

 0١) ؟!راربلا ئتيين لوب ةرثكوا طولبل اربهكةبب اي ةيذغا لوانت ا ةيذغا سيوا

 كاشن ايلابةيئاملا طالتخاو دي د 5و 0 ١ نيينمو جانبا جورخلالهسن كامزاربلا لضفاو

 تقول ابل لدعم ىا تقال اوزسقلاو 0 ماوقك ما اوقلا لدتعم هير 0000

 ةعئار ١ لدتعم ياةعئار او نيثرمواةرمرحبسل ىعيبطلا) ارارم ا :,ليف :,ناتعملات قولاوهو

 يي رواةباعراربلا !!لادي ئ د "لا ميقا ملام ا يذر ميغورق أرقو قباق ةبيذر مغ

 نوح اك ترم ١ دع 00 هللا او ةركمملاةحارل اوت 0 0000 أوحي هيلأ

 لخم اريغلازاجنال ١ ليبس ىلع بطلا نم يرظل مر لأ ين اضعالا نابو ذو ىف دلارخأ يف

 *ب ىلك ا يملا لم ىلمعلا ءز بلا دع اوق يف هينا اثلا ةلمحلا »+

 يلمع الا كلا لو اين لك !! لوقلاو ىلمعلا ءزجلاو يرطلا ءزجلا نعم تملعدق

 نتطنوحاذا ةحصلا نال مصل اظف عب ىودتبنلو جال , جالعلا ملع ن لا ملع نولا ىلا مسقي

 ةحص لك نال كلذو ماسفاةئلذ لا مسقنية حصل ح نا ءلعا ض :رملا هل ازاوجالعلا نىلا نقلا

 ةياغلا نع ديحت تأ دبدق نوكت نااما 8 ا ا را

 نادب الاريبدت ملع ئمسي ةياغل ا ىف تير بيبا ١ نادب الاريب دت هيف ملعتي يذلاف الوا

 ىفاهت ينل ننلا د ا رم كا ا منا ل ةياغلا محض | ادا مك كل هيف 0 ذلا دافحفلا .ث اشملا مل كح < ةفيعضلا

 قناأ ددالار يب كذ ةيف ملعتي نعل ري 7 317 و اهنع دود : كلا دب ددو



 كا
 قالطان نِعص بصل ظفح ملع مسا ار اهنع ديعتو ريغتت نأ قب رط يف تسيلو هدأ هلا امك

 صخش لك غ لمي ناالو ةوقلاو بابشلا ءاقبامزتليال يبطلاورا دموي ليفي

 ييرورضر هلا هنا تيوملا منسي نا ىنعالضف الص نم نريريملاو هناا لثم لوط ال لج

 سول سا خولع نإ ب يح الأ يلع ر دقيأل نك ذلو هيلع دي 8 5 وطرل أو دلو ّئ ولولا َن | ملعا

 قيقا يف ةاعاع هيفةر وكرم كورس ازع ئرابلا اهلعج ىنلا ةيزيرغلا ةرارحأ ا لازيال مث

 هيداعبتالل يمت هيف صب مث سلجم دوعقلل ٌويهتالواهيفريصيفا ديوراديور ءاضءالاتءابوطو

 فالئخا نوكيف يشميو امئاف بصتنيفرثك |افافج ءاضع الا ىنجا مث باصتناريغ نم .

 ةيزيرغلا ةرارحأ هل انما ةياؤطير زق لياع لافطالا تا ا

 عوفطنيف ءانغلا / اقم موقيا انعض فعضنوا هتبوطر ىنغت نا 00 أد نأو ع ندب يف لعفت

 رحلا ١

 ظ ةرارح وزال فونت يل !اهيف فرصتيف بوطر ١١ ىلع ةبلاغ رار هلآ

 شثييح ةرارعل | ىلاعن عر ,ابل اري دقتب ناكف اهب هم اقلاٌةوقلا ء انف ةيوطرلا ء ايد نمو ةبوطرل اع اذ

 6 ا اليم انا م لى /أو اناث اكنوملل يا هبوط 0س ب ةباوتدص يوكل

 2 ل د4 لي اهه4لسل السلط ا تطل يطل متل لطلطلاا للطلطلطلطل هه هللطصي ش ش للعلطعسل

١ 

 نكخب 0 اول هنال نك دو ةو 5 ا بيسو وف هنيعد كولا بيبسف نك 0 ةر

 سس سل م تس مسبب سسسسسستسلل يمسسسسممل مس ١ سم سس سس سس سس نا - يي سلسال. ح2 ساس

 ةدشبلا م هوذغتو

 كلذكو اهتدامب طيحللا ءاوهلا قاشتتسا اهتحضاع نإ اصوضخو تقو لك يف هريثاتدتللا

 تينف للتل ارث اركاذاو ةشيعم ارما يف ير ورضلا ةيناسفنلاو ةيندبلا تاكرس الب

 لقو ةببسب مضهلا فعضو اهناصقنو لا تفعضوا مردتلا ىلع ةيزيرغلا ةرارخ عا تلا

 مااا لأ ١

 ندب ىلا جانحي هنوكحن ة دم يف هنال هذوكت ة دم ندبلا قبي مل الول يذل الدبل اداريا

 يل نكتخ ىاذاو قادبلا ى الادب ةوملو هك ةادكما نعالضنومللاةد ايز ىلاو لدعتب ام

 ةر ارحل ا ءافطنا لع نيعتف ءاذغلا مضه مددعل ثدحت ىنلا ةبيرغلا ةبوطرلا ىلوتسا



) 11 
 رخآلاو .- 8 ىف 3 املا 3 نم 0 عويطي دامكومعل 0 1 امه قلل نيوجو نم نم ةزيرخل

 10 ا 6 - ميلا
 عوشلا دحوه ليقو حاح يصل ىفام نولع عو ثلا ةدم لجالا هتوقو هجازم بسحب صخش

 01 اق قلتخ وهو اهتم نيعم دح وا ةويسلا نمد ضخ لكلو قونعملاف هتياهنو

 000 || نلارةبوطرل ا وةرارحلاب ةويغللا با تيئالدنال كلذ ةجزمإلا فالتخإل

 تربدو ناتيوق ةرطنلا لصا نماهيفةبوطرلاو ةرارحلا ىتلا نادبالا تناكةسوبيلاو
 "000! ناين وطرل او ةراوضلا ىتلاورامعالاهل وطنتننامامهظفحب أريبدت كلذ دعب

 لوطا جازملا يوم دلافر ا ا اا دين لل و نووي ويت كر دوو انفي

 عغلمي نأ بيبطلا ا ا نع سا اومع

 ش ما انينيطلا ى تل ىلصالا هجازم هيساخا ىلا لاعالا نوهززف نمعش لك

 نا فخ هامل ينسا قانا قلت ًاتيال ةحصل ا ظغح نا ملعي نأ بجنو هجازمظفح

 نوكين ا اهيناثو مزالم بيبطلاعيطمواعم اسوا بطلا نيناوقب انراع نوكحي نااهدحأ
 ةظفاحلاةسيفنلا ةيو دالاو ةفيطللا ةيذغالا نم هلامعتسا بجيام لمعتتس نا هنكميلر اسي اذ

 لامعتسا هنكميل غارفاذ نوكي نا اهثلاثو توقايلاو درمزل وول ٌوللاكحاورالاو ئوغلل

 لامعتس اب مسيل هسفن ىو راع انيضماليخب نوكي الأ اهعب ارو هتقو يف هلامعتسا بجبام

 تاوهشلا نئلع اصيرح اهرش نوكيال نااهسءاخو اهريغ لع ندبلا ةعكراتخبو بجتام

 عمتجي املقو هلامعتس | بجت ام لامعتساو هكرث بجي ام كرت هنكميل هسفنلاطباض نوكي لب

 نوكي ىلذل و بجي امى لع هتسص ظفحي نم آقي كلذلف دح او صخش ىف لاضخل أو ذه

 0 ل
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 ةبرضلا لثم ةرثك ىصحإال ىلذو اهناصقنو ةرارح فعض بجوي يجر اخ دسفمرهلا

 بيبطلا غلبب نا يا ظفحي ناو ةحصلل يف انللاريب دنلا ةلمجلا ىو مومغلاو مومهلاو ةطقسلاو
 هلكاشيو هب قيليامىئلع نانسالا نم نس لك ةحص ظفحي ناو لجالا ىهننم صخش لك

 دئازلا للحتلا نع اهتسارحو ةتبلا ةنوفعلا نع ةيزيرغلا ةبوطرلا ةيامحب كلذو
 نامز يف لدبلا نوكي ناب يرورضلا للصتلا ىلع دئازلا يبا يعيبطلا ئرجملا لع
 فىالمو للحمل نع اصقان نوكحي ال فوقولا نس يفو لل تملا ىلع !دئاز ءامنلاووشنلا

 كل ناني ادق قير روبط رضلا بابسالا لي دعتوه كلذ عيمج يف لصالا يا ىلذ ينرمالا

 0 ةحص ةحص ظفححب قلعتي امرك فذن انهههو مومعلا ليبسو ١ اء ةيوهالا نمل ضفالاوه امو

 صل | ظفح نا امهل دحأ ن يثدعاق ئلعاوقفت !ءابطالاروهمج.ن الز ملعا لوك مل اريبدت# جازم

 ب ءاقبودل اح لع هٌواقباوهعرشلا ظفح نالاولاةدضلاب ضرملا او دم! امهتيناثو لثملاب

 ىقيبطل ارم الا نم لاواوهف لضرحلا امو هلي هيب ايا اور ب نركب ل
 لوصفلا ةيناث ينطارقبا دحوالا لاق كلذلو هلب اقيم دور وبول ىعيبطلا لاعأ أ لاه درف

 كثادكل انبي اماقو خارتشالاب قاوكيا راك وال ره ثدح# ضارمالا نمن اكامو

!| 

 ءامم دقل اهبش دقو ةداضملاب نوكي ضارمالارئاس ءافشو ءالئمالاب نا

 ضرملاو ةهج لا لاميال ناب هيلع نقبن امنا هنم اقتسا يب ذلا ميقتسملا عوشلاب ةعلا

 درؤأ دقو لباقملا ب انين أليلاهليمب نوكياهبلا ةعوجر ناف هتماقتسا نع ج وعملا عوشلاب

 ةاوادمالو هلا ةيمضلا يخل ليقف ضارتعا نين دع 5 | نم ةدحاو لك اع

 هلك اشيامامهنم دحاولكن دب نولعدرو اولدوربماورور حملا نالف لو الا اما دضلاب ضرملا

 يوارغصلا جازملا 0/10 ور لا دمجت اور ور حملا قرتح ال هجازم هباشيو

 هلثمو ىني ترادل 2 ةيصمخ ا ىهغلبلا أ جازللا بح اصو ةبِص اجاالاو ةيف ام زل ا ناثمب هئجلع

 ضارمالا نم نافةظلاب لضاوسإلا علمتك اطيب نااومت ىنانن اسر ةيوانالا

 ١ ا 0



)١1١17( 

 ةرارحل أو دي دش هذاف ثف ةاهلا# نيس امب جأاعت هن انةيمعلبلا نيمعل التم لثملاب لئواديام ١

 ةديدش يهوةدومحملاب 4 7 و ارفصلا نمل أو ن دبلا عيمج يف ةلعتشم ةرارحاضيا نيمعلاو 1

 قداص يبا نب |لاق دقفل اوإلا نم داوجل ما لاهسالا لاهسالاو عوقلاب عئقلاو ةنوخملا

 ن1 لادتعالا نم طسول م“ 2 ه ىثلا نادبإلا ةحصظفحربب دن ١

 قيزرباعل ناديا يزخر لوا لاو ةراحأ | نا دبالا يهو ةحصل ارو نحن نع دعب

 فرجنملارب أريدي ناوهو ظفحلا ابمدقتلابف "رعي يذلار اك نسما انما بسط

 !زملا 0 داما ناقد نب القا وايام نولع اهنيبل ادعيه طفل ذره ١

 هب م.دقتلارخآلاو ظفحأ | امهدح | نيريب دت نم بكر مريبدت هن او
 نوكيالوهفرخآريب دن هبوشي ناريغ نم قالطالا اد ةعصل ا ظاوه ئذلاريب دتلا اماو ١

 عوش اهلاوحا نم م ذيال ينلا نادبالا ةعبص ظفحريب دنوهو طقن ةاك انما ءابخالاب الآ

 لاوسل ادريالف ىلذررقث ناو لذملاب ظنت ةعصت كلا مهلوقب ءاب ابطالا هنيعي ىذلاو وه أ ذهو

 با اللع ل.ىةسب ةيئؤمالا مان لامهناف يمغلبلاو يبوارفصلا جازملاب

 ل اله يصل هامل كئوةبشازمل لو ول ةقالققو ىخسب لدي نان ال اذه 0

 صخشلا |ذه لثم نال همكح لطبو بطلا ملع ماسق نم مسقطقسل ةياغلا ىف ىتلا ةمانلا

 فيكف | دجر د انايوا دوس الو ايوصدالو ايمغلب الو ايو ارفص نوكي ال يحصل هج ازم يذلا
 ءابطالا لوقب دارملا نا ينور زاكل ا دي دل ااناو لوق !لبةسصل !ىلذ ظفحب بيبطل لغتشي

 هتر ارح نع لعفناو جازملا ميسم ! ندب نلعدرو اذا ءاذغلا ناوه لثملاب ظفتت ةدصلا

 مدلاىلذن وكي ناب ندبلا كل ذم للتي ملالدب نوكي نأ عاصي م ددنم ل صحو مضوناو
 جازملا ىئوارفصلا ندب ئيلعاهونو ةينامرلادرو ولاذه نيلعن ندبلا ىلذل'اهباشم

 حسا مد هنم لصتع ةقو رعوهدبكو هث دعم ف تمضهناوة ديدشلا هثرارح نع تاو

 لدتعملاءاذغلا د وول ىلذلو ندبلا ىلذ يف ةمحباطلا ةرار اة دشل ) ةسوببلاو ةرارح ااا



 ْ ١ اا” )

 دسفورمالارثكا فقرتحال يوارغص ب عم ظ
 ين ينل جازم سف ىلا لع لعل | ب هذم ءزج هل رو ريص دنع ىب

 دروول هناف ةراتحل اري زابالاو نأضلا نم ميار كتابي تيس

 مدهنم لصحت الوديجل ا ماثلا م اضهنالا مضهنب ملل دتعم ءاذغ ج # ازملا هغلبل ان دب نئلع ظ

 هجازمظفحعإ ١ ىنح ةرارع ا ار >روصقلعلاص

 لاذملاب ظفست ةحصلا مهلوقب دارملا نا اذه نم لضاعأ أو هم لاجت الآل دب ريكو

 ج ازملا بسجب و ضعلاب اهبشتمو لعفلاب ءاذغ ةوقلاب يذلا ء .اذغلا ةروريص دنع ةلك انبللا

 ىلذك ريصي ىم هغلبلا ندب يف يصمحل أو يوارغلا ندبيف ينامر او نوللاو ماوقلاو

 برقيرخآ باوج نكنملا لاول الو قي دهن افا ذه م اري لل اذغراص اذا
 هم

 يناثلا لاًوسلا نع باوجأ | اماو !و نونافلا تابوت يف هان اجر قداس نبأ ةر قاع

 نيب ةييعللل ا نيمحلا نرخ سامي جالعلا نلةدصانلل فب سيلركذ ميرال قي ناو

 ندبلا نع هجرخيو ةفْطليو هنخم هلال ىلذو مغلبلاوه يذلا اهببسل لب ئمحلل اج العوه

 ككلذك ودضلاب ج العوهو 4 مدع دنع لولعملا مدع ةرورضيو هل | قرافي هجو رخ دنعو

 0 1 ا 0 32 محتل رك | اي م

 ن.. لمع ا ببس يه يتلا ءار ءارغصلا غرفتسناهنال ةيوارف ةصلا يمل أ يفةدومحملاب جالعلا 2( د 3 0

 ١ ناجرخ:امهنالل اهسالاو عوقلا كل ذكو ءالتمالا دضوه غ ارفتسالا نالدضلاب ج العوهو

 0 يذل !ندبلا ىلع ياا هيلع اندر وا اهل اح ىلع اهظفح ان در | ةحص لكو امهل ةلعاغلا ةداملا

 5 دالنياوقاما نما ل ةريصلا لقن يبااهلقنان درا ناذةيفيكل ا ىف هيبشلاهتحبص ان درا

 صل | ازملارا < ندي نولع اندروا نايانكل نو دضضلااةدرول | اهنم ل ضفاوهام ىلا ةجبصلا

 اهيفوه ينل | مسنلا ىف م ا 5

 طنالا اذه اهنع حم دق اهنم ةشسن ن الام انلا ظفل لعفلاب هلوق دعب عقو

 طك



 ]13"” ( ١

 7 ةقيقعلابرييدتلا اذهوقياغلاف يتلا ةعصلاى !اهلقب لاما ازاذل انعملا ةدربملاةيرشالاو ةيذغالا ظ

 ىقئلازبخلا ىلغ ءاذغلا ا نم ةيعصلا طفح يف يارصتقتلو اور ردتابك لت 0

 ةطنصلا نيب تبني ع ئشوهو مليشل ا ةيدرلا بتاوشلاو رغةيقنلا ةطنحلا ضد كاع ع

 يلوسلا صللاو اليقث مون موثوركس يقسو بارش يف عقناذا 0 وبيض 2

 جازملا سباي عونلابسجيرقبلاناكالورقبلا دلو لوجعل اة دجالاو لوجغلاو نأضلا نم

 امال لادتعالا ن نوت لاو نسلا بسحب لوجعلاو

 ايلوح نوكي نا بجبف نأبضلا اماو ضائرملل لوجعلا م عأو قفو | هفر 0 اي دجلا أ

 عوتلا بسصتو وكي ناوبح لاو بلر عون ١! بسح هن ال ةيلضفل اهتابو ط 0

 مئالم اولعلاوج ج وهبطلاو لاو ممتلا جاذال اوسكعلاب دو ابطر نسل الناب وع داعب اسبأي

 نوكي نا بجي ةلمجلابو ءارخلا بييزلاكو اكوزوللاو ضيب الاركسلا نم ذختملا ءاولسأ ام

 :ضرعم يفامهو اهاف ردبلا يصل ردك الخ نة ايكو #ز ارب, ةي ول هيفا ةسصل ! طف ام ء اند
 نعتسملا ملاصلا م دلاوه كلذ كالمو لالحتي ام لدب موقي عش نمدبالف صقانتلاو للعتلا
 ةيصلا ظفسب نا نلوالاف ناسباي يسبقلأو جودمطلا'ىازداشإاو ئاذتعملاباهيسسزبصي نال

 اهيفداتعملا دالبلا ف بطر ١١ ف دغلاو نيثلاةكاؤفلا ب هو يمغلب يبسصلا هججازم نب .ةانين

 . قنمملا هلاقاذكه لخنل !اهيف نوكيى ثلا دالبلا ىفالا نوكيالهنال بطرلل ديق اذهو هلك

 لل انسانجا نيت لو قاجلا اق نردتل ىلذو داتعموه ى نال ذغيوهووتايلكلا عرشيف

 فانصا نايب عوبجتتو ةيذغال اباههبشاوهكاوفلا اديسامهبنعلاو نيتلا سونيلاج لاق دايتعالا
 ةيدغالا اماو ىلاعتدللاءاش نا بانكلا اذه نم يناثلا هلا ىفةديجلار واهتم ديلا رود عج

 نددبلل ل ةلقثم ءاثقلا ةمغلبملاو مدلل قرحم موثل ةفطلملا ن اف اهيل تفتليالن الذ اهلك ةيئا اودلا

 لوكاموا جازم ليدعتلالا اهبلا تفئليالف ةنوفعلل ةلباقلا ةيئاملا ىلا يذاغلا مدلل ةريغم

 د.سفيف ةمضاهلا ىوقل اهلبقي الو ةدعملا هيلع لمتشيال هنال ةقداص ةوهشالب ءاذغلا لكويالو
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 نا ءاذغلل ةبلاطلا ةيلاخل أ دعملا نال ةجئ اهلا ةوهشلا عفا ديالو دسفيو ١!  1وشاب اع درب

 ةوهشلا لطبيف يهدي دصر ارماهيلا بصني ةيذغالا نم ١! بجويو مغلار رميو ةقداص

 . راحلا ءاتشلا ىفو ةنوهسل ا ليلقلاو !لعفلاب درابلا ءاذغلا فيصلا ىفلكويلو عوهتلا
 ةرارح ناعا ادج لعفلاب اراح ناكول قيصلا ىفءاذغلا نال كل ذك ن امامن او لعفلاب

 ءاتشلا ىف ناكولواطرفمافعض بجوبؤ ماسملالخلخت عم تابوطرلا ليلحت ىلع لصفلا

 بجو دس اغم بجويو ىزيرغلا ر اعلا دامخا ىلع لصفلا ةدورب ناعالعفلاب !دراب

 ةرارحلا نال دضلاب ىف لبنطلا منو لوفبل م ءاذغلا ةليلقلا ةيذغالا ءاتشلا ىف لكوبال نا

 لوالا مضهتي ملا مرخآنلع ماعط لاخ داوا دبج مضهلا نوُكبف يوفي طابلا ىف ءاتشلا ىف

 ةلاطاةءادرلا ىف ين اهنو دو لاق كلذلو لكالا ناهز ةلاط | همكج يفورهاظ| ذهو يدر

 لك يذلا مضهني ليو طل امز يف ءاذغلا لكا اذا هنال موضهلا ىنلتخبف لكالا نامز ا

 ربعم ةيذغالا نم ناولالاريثكتو ناوتيفيو ناطق اينإنينلكااهنوذلا مديت الوا

 امهضه هدضهتو ظيلغ ةكلبطلا | ليتي هر) هللخل نيالا ءاذغلاو اهمضه واهل وبق ىف ةعيبطلل

 وهلا طق دش ج ابديفسالاو مستللاءامك قتلا ءاذغلاةمزالمو ةذللا بسب هنمراتكالا الولا ديج
 ار المو ههطلبو ةدعملالمخب قصتلي هنال لسكتو

 داضي هنال ةوهشلا ىخرتولعل او ةيصاخلاب بصعلار ضتو ةرارعت اوقيزيرغلا ةبوطرلا ىنفت

 ارسل اود دبل: را راس يك ارسم ىلا عوشلا نالو ةؤهشلا هبت ينلا ةضومعتلا

 داو د يا 0 اسيسلا“>ا
 7 ب تح تيس تيس سس بيس لح

 حمم. سانببلا سس سس سنن” _ ميسا

 هت ١ لل سوما مالت رضوا ضال ظ

 رخآ موي فلك اين ادل يغبنيفاولح ءاذغ نيسويوا موي يف ةحبصل اظن اح لكا اهزونا ىنعي



 ا 1

 ياواد هت رو فضاقث ءاقبا نم 00 ا

 | ل1 !اوشاو ةدعملا لقتااس لأ هةلارش ىلإ ليقوكلذل وز دعللا المي ارا دقم دا هزي لخاختب

 00 لا هوب طرخا ن 8 افطو لادتعالازو ٍ احجام

 17 ةيمح ال نالمو ءاذغلا ةيعوا يفةثداح تاليف | عفدتو ةرارحأ أثعبنيل لدتعم
 يا كايا ع يو روس

 كثداولضل كا نيم 0 ف ا ارهت دبل

 يالا سر اكساس ف ةالا يلام

 7 رراثاس جااملاو في ا 1 ا لب

 تابجولاىفةداعلاةاعا ارموةعيبطالربحم اهنمرثكالا نال ةثلث ”رواجتلالو نيفلتخم ثا ذغ
 ءاذغلا نذ ام اطويول قر امي لاكي ناد انعا ١ نمكف تابجولا ىناما ةبجاواهربغو

 نيترم موي لك ين لكح اي ناب نوكي ناامااهكرت نالةبجاوةداعلا ةذه ةاعارمف ديجلا
 ظ ٌعاعا ارم اماو ةدعملل ف عضم مضهلل ةيعودلا اهواي در ءاذغ لك ًاينابو أةبجو موي لكوا

 ٍ ١ سوميكلا ةيدرل ١١ ةظيلغلا م ةيدغ الا لكا دانعا ن.مكنف ةبجاو تابجولار يغ يفةداعلا

 ليقامك :ناعلا نر عاراخلا دنلاب  ديح ة داع لى ١١ لقتني نا بجي هناف ةريثكلا 4 ةيذغ الاوا

 همسسسسسللا سس سم سم ل سس سس سس

 آراب انغألا كلا ستسي نا ناتع !لضولاا ة ىل ذلو ةدحاو ةعف د اهكر را تان طال

 ةممسسسل تباتسسسللل سس يس سس 2 حيي حتي سس

 فكرتيلف ةريثك 001 ؛الا لوط ىلع ةيذغالا ىلن يا داوتف ءارمتسالا ىلذب يد هيرتغيالق

 خانافسالاو 9 لاب ةنامرلاو ةيصاحلاإلا (ةيبط رضا رم دربف ةٌواذغ يوارفصلاو اأو حير دتلاب

 ةيفامسلانايلغل | نع م دلا عنمي نىتحام ضبق هيف ءزااده يئاعساة درلم هو د يومدلاو

 ةنيطو#و لان يؤ كوسلاو ينبصُر ادلا عم ةيصخلا<ىطلم نسم هْواذغ يمغلبلاو



 مننا

 ريبدنلا أذهىيب َّق رفلا امذ تلف ناف نمسملا جاج دل اب تاج 5 ديفس الاى نيخست ليل كيف

 رد نال | 1 تعاد ولا كلتا د 01 ََ 3 الأ هذه 7 | ن 8 8 العلا ندو

 طبل مدقتلا كالوألا يا ءاياوحا كاندعلا 9 أع نغرطاو نجلا

 دادزيال تح طسولا قاح نع جراخلا جازملا ةا ُْك يول سل

 قالطاو لعفلاب ء اذغلاوهءاذغلاب دار 11 نال اف هنا اهلادهتولاو ةملا ىلث ظفحو ا دعب 3

 تدرواذا ةوقلاب ءاذغ ىه يتلا ةيذغالا :ذهوزاجم تار وك ذملاوذه ىو ا

 مهنادب ابرم الارخآ يف تعهبشت يزيرغلار | ادع ' (نرص تاعقن او نيروكذملا» 2250 1ء

 هترارح < نع تلعفتاو يوارغصلا ندب نيلم كانوا ناعم اجالا الثم ةيفيكلا ىلت يق

 ةرارح كب كش أن يلا ادد نم لع درووأو جازملا ىلذل تسمم انص م ناهنم كس

 مدلا نوكبالن هلام الءاذغلا لذ قرتح ال ةوقلابر اح ء اذغ قورعلا و دبكلاو ة دعما

 : قرت“ ع عوش لب م دج ازا اذه لثم يف هنم كاصحتال لبهنمر كابو 94د ابيض ااا

 ا اسال .لعفل أي ء ءادغ نو 0 لود دج كيم للدعتي اال كد ة هلدبب هبشتي نال حاسب ال

 نع ءاذغلا | ذه لعفناو يمثل أو ىنيصر ادلا عم يصمحلاب يمغلب ىبح يصل هجازم ىذلا

 8 دعم يف ةحباطلاةرارعلان لن دبلا ىلذباهيبشن كم دل ا ىل ذفم د ةنم لصحو هترارح

 ة دعملا ىف مضهنب امك ةيص احا مضهني الف ةفيعبخ ةليلق هقورعو ه دبكو ىمغلبلا

 لاق م اقلا اذه يف با مدا هناف ىلذ 3 0 'مانل م ممنالاو ١ املا ايلا

 حايك سان تلاكلل تاي اهلوربسي ودعا نيب عملا 0 وبرجم | نيهندقو

 كيس واب بساع دلابدثاكو سايقلاب بنعلاو سو !| نيب تلا 7 أ: ءادر تابثا

 ةديلوت امأ او ساي ايقلابره اظن ياخ لا: ديل اون اماجلاف دل! لاو ما فجل اك هم هزم انضر تيل ل0 بلل

 همسي هي بسسس طططعععطدعسهعد

 عمجل أ نع اوشن لوتس ا - ممر يال عل اب هناكو سايقلاب لكشمف م منيل

 سمس سس صحسف تعصب صسم نسم اسما ساس سصخسمل هميم سمو

 سلع قير راسب وه ةضومح ةيصاج جالا فرهظي مل نأو ةيصاحالا ور نيل نم

3 



 بو -. 1 دن

 ٍِي ا18)

 .ةئلثلا » ذه يف ىهنملا ةسيرهل ١١ ىل 1111111 لقا قنا درر للاب هزرالا

 نامرلاو سور لا هئالوأ بنعلا لك و ةلطمالا كلي ,ةعنلاو بيثرتلا اذه نو 1

 ' لجفلاعم تساءلكؤيالواضيا اولاتوزرالاو لل الو نبل ابز رالا مث قيوسلاوةسيرهلا
 تاروكذملا و ذه ليلعت يف لبقو عورخلرمج نول يو مطعم ءإ 15 وي الورم طلا مومعأ ع الو

 « كمسلا ةههَج نم ماذجل أ ثدحب امناو مسو وهو دعما ىف نيجتلل ىبللا دعت ت نقرا

 ثدح ءادوسل أو ةيناخ جدلا ىلا الاهم |!نافنداسنلا | ءيرس ن اظيلغ امهن ال ىبلل | عم

 امه ديلونل متلوقلا تا رك ل ١! الاعتسا اذاو ماذجلا

 0 ا طيات الا

 رك !ارهوج داسفلو ردي عوز أرمج ىلع بابكل 5 للاب رالا عم قيوسلار و

 كينؤوهنلازب ب دذ هلل اهمح لاق ظن تارؤكذ 00 يفوا 100 ضي كلذلو
 ةهسمشسشس رسال سنس

 0 يارا امهدحاو دي م 7 00 ايلا 0

 : نيللا ىلذب ح ضلي والاو بئاوغلا كلت ا 5 1 دب

 0م 10 اهيلع ىراجلاءالا يان ,روكيف را “لوغو را

 تااسار .ه نال قرششملاب !نايفلا يلا هير ارم 0 ١ ارح اذ سب

 هل ةبصو املا عينص دعب نال عبنملا دعب اذا ذ|انصوضخو لفسا نلا] ١ ةر قدسنا اصوصخر ةنوفعلا نم

 هتفاطلل ببس ةكرحلا ةدكو 1 اسما لاول تيبس لفاس 0 يأ اعالا نمةرادحنأو

 لذ نع غ رغب مث نزويوءام فرظألمي ناب كلذ فرعيو نزولا فب ىيفخا ذه عمن اكن و

 .هتاويز الع 528 ا ىل نك ناك اناو قط دا لفل لين وخل ا نا ءادهب او 8 ةنكألا م 1

 ىيطللا ء الا ىل ذب ج وزمهلار مخل المتن ال يااليلقالا كذص م بارشلا امستالا ع

 ا ] هليخت ام او ظيلغل ا ءاملا ف الخب ةيلكلاب هثر وسر سكت هنم ةرثكل ا نال كلذو هنماليلف ال
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 هيف ذفنيف ناسالارهوج لهل مغلاةبوط هر ونطلب ةرهوج قر 5 38 و هئفاطلل هنالفولح هنا

 غلابلا وه ىل ذلفولح ءاللا نا ليخبف ةقئ اذلا هكردتف معطلا ةبذع يهو ةبوطرلا كلذ

 كنا نام كنف ياو تاايناللاب رغب هنا ةيرج الي ذب ارامدغ ىاكأ ناايصوصخسو ايفل ١

 لبجوه نوناقلا حرش يف لبق امك رصم لين عينمن ال دم املأ ءذهرثكا عمج دق لينلا ءام امو

 أردتم هنوك سس معلا مرتكب ءاوتس الا طخ ءار ونم

 000 : امو ةده اشملا دنع هيف رار م ىفابلاو قولع الا نم
 غايوط ةدم ٌةيضرالا ةطلاخ 1 نقتحم هنالرثبلا ءام هن ل ا ام هللا مكيركل 100

 رس اق ةوقب رحوج رختس دقو هيف ةظيلغلا ةرخن الا ناقتمنا كببسبام نفعت سووا الو

 دولا اعلام # نيعلا ءامفالخبةدانصل اوةليمعأ ابلب عافدن الاوروهظلا ىلا ةلئ ام هيف ةوقبال

 ءام نم م ياهنم أدر اهبف فقيو ءام اهنم بلجتي ضرا لك اهر اهدي و نونلا متفيزتلا

 ضرا يفالانوكي الزنلا نالو ةعاس لك هعوبن دجتشيو 0 ج هلرثبلا ء سا نالرثبلا

 باصع الاو ءاشح ال اباهر رضو اه درب و اهظاغل را أ و ةيبلتلا ءايملا و* ةدساف

 زارفالاو ,ظلغلا ىل نب نوكي الو ممثلا و دمجل !نزوك )| عضوي نابع "مر

 امناويوارفصلاو جازملا يومدلا اصوصخو نيرومخملاو نير ور حملا عفني امير لب
 رك دربلا طرغملا ءالا ناف دوبل اورحلاو دش يف ل دنعمل |ء الا لمعتسي نا يغبني

 هئاغطاو ةعفد بلقلا ىلا هلوصول لتقي امبرفءالخل ا دندو ةكرعلا دعب اميسالو ءاشحالاب

 اماو مضهلا ىفءاذغلا عو رش دعب مضهلاو ةدعملاو ئووقلا ىخرير لا طرفملاو ة ةرارعلا

 ا ءاذغلا «ييمع 2 00

 ةداماتسسل ميش اتش سايب لب بسسس تس اننا سلب: ممسسسسلسا مس

 سس سس سس سس مسسس مصسسسمم تتح مس لن تسيسمسم مسسسس بيس

 0 ا م سانل يم " 9 داي ء أذ

 أهيف ةبصنملا ءارغضلاو ة دعمل ار ارحل هليدعتل كل ذو هتوهش تدوق كر ابلا ء ءاطباانيبرش اذان ةفئقر

 تو

 ا

 و

000 َ 0 

8 

 رح 1

2 

 باي 1 ا

 اعل



- 

 صخو هلوق دعب نيس 0

 ظاغلا نم نمسل بجومكل ذو همض» لبقهب ذجت ىهف ء اضع ال اواجيولعل | نال !ذكهولحل أ اصو

 كلا ىف 0

- 

(10) 
 كيسا كيبنع وعامجلا اصوصخو ةكرح د ولع برشلا م و ةرار ع الل

 ايارش هاذا كورشللا ناك ءام |دج ٌيدرف 0 طبا | اصوصخو ةهكافلا ىلعو مامأ أو يىوقلا

 تسبسنإ

 ليلق هنم صخ ريف يا ليلقف ثاروكذلا ةذه يف ء ءاطاكل رش نم دب نكي مل نا ره اظاذهو
 حيل ةسششميسلل يييسسسللا بيبي صصص سس بس سس

 ئرملا ةرارح ببسب ء اا نيل اجايتحالان اما نأ |ذهاصاصتماسارلا قيضزوك نم قكلاذو

 لئداني الئلةءن دىرلا ضحريف ديكلا وأ ة دعا ىف لاعتش ال امانا ام ا|امهتسوسسو ةئرلاو
 سس سس سبي سبير سي سس سس  سيينااببي :حباتسسسس_  سسسساسا

 5 اةييرغ ةراردع' نوم جزل مغلب نع شطع نوكيام اريثكد يو 0 قارتحا نولا

 ىلا جانسي طاخلا ىلذ نالش سلا دا هزا تيزغلاب ب ذاكلا لالطلا كلذ: يا يفراراع 3

 !نااصوصخو ةياجولبص نين دعب ا ايلا ء اان دلما مناد ١ 3-0 0 0 يل

 اهتاذ نم شطعل | 5 ١١ ييفايتبا قلاز ةماعلا ةدزالا ةقيبطلا ةخ |تجضاا مونلا أو ربصل ا نيب عمج

 لوقل ةلاد# دو ادب '.هجضتيدنافلسعلا## اكةرا كداب ءام 9 هاما واكل 4 سشطعلا ىان كسي ام اريثكاذهلو

 هماوق ل دتعا ان هارلاغم اذصو ديد أر /'ترطعو هيل طاطا هلا رع اركنلب ايبارغلا 1ف

 نوللارقشالا فافشلا ماوقلا ل دنعملا بار شل ادوجافةلمجلابو راع طلمل اضاف لاو هالو

 00 يرسل لانس لدم نك ام هو ةريسي و الخ نولا ةمعظ لئاللا

 ةوهشلا ضهناو مضهلاو نئوقلا نووقو ةحصلا ظفح دعب اهركذن يفلا طورشل اةياعر

 "الرازم علا
 شغلا نع ىلاخلا ديجلا بارشللةديجلا ةمالعلاو حاور :الاو ئئوقلا ظاحو سفنلا حرفو

 رادقملا ةلق 0 ١ ا وطرد هردقبودسفي مل ليو في مللي ةليوط# دمديج فرظيف هنمليلقلا اقلارا دقملا كزتاذادنا
 مس سس سنن 2 سس سم يسمو

 نيطللا | قيقرل أود وج اوهنل وطاةد.ه يف ليلقلار اننلاولكلا دسفي ملام هلك يا هت هي دوح ف رعت

 . "و مغابل ا ىف دو هيلا اننا رفا 2 و مدلا فدازو

 موداواللعتواراكساأ أبا طيلغلاو هتف طللاللعتو مورا قيقوشلا هع كار اكس | عرسا

 ظيلنل ١ 000 ل اطئالطو اصوصخو ةب ل طلعت + "1 الهم هيرصخ) 1 ك لا | نمسي 4 تنل كلا ل ا ارامخ



 تينا

 3 زمملا يا ءاملاريثكلا تاع اس ثلثوا نيتعاس لثم ةدمب هبرش لبق جوزمملا ضيبالا
 قا رفضا سر ةاولا اشمللو مكب انخب يا عئاشمللو ىيصلا ىفأص انموح و ءالارل

 2 نيلببلاو بارشلا» ا هنءاذتقالا اودارأ ناف همي دعوا جازملا ليلقلا يوقلا

 ىد ذاغلا ل دتعملا م دلا ىلا هل احأسا عر سارمحالا نالرغصالا ىلعرمحالار انخب يا

 ةيوقتلاو بيطرنلا ىلا جاتحي هنال هامتحا امو يشل عدورفم ,رغصالاو ضيبال !قيقرلا فالخب
 عقلا ميغيوف باؤضإ ا نم جازمالهجلا» اذهب دارملاو مونلاو و مص )او نيخ يجستلاو

 ايا ةيدو ١) ضار مالا بج ويو لئوقلا ى ىنهويرث اودْطاَر كلا نافر كسلا دح يل 1[ آو

 لاعلان دعور اننئلعر انك هن آل ناي دبصلا باوشلا بنج ولا ن ايببصلا حل 4-3 "ايما

 كلم دعالا بارش هامش ساس 5100 اهوزممالي اق وكي ى ايّةيفيكلا او ةيمكلا ف

 تتمسسسسف تسسلم سس سسسا سسسسا سستسساسسلال  ي/ لل  تصصبيبصيصعا صا تسند -  ستنلساا ب 2-------- 0

 تدعم دل ياهتجاع اعف ٠ لع ءاذغلا 5كم ك ! اضف هبيقعوا لك آلا للخيفا 7” و5 : دعألا ىنمءاذغلار انوثا

 اوما هداتعملا نا ى لعزة كاوا 3 باجاتيدملا» |بجويو 0 0 اريغلاءاذغ اجل د١ /

 سيح دقت 6 0 اند ىلع يبا وقيام هر ادقمبال ةحسللا نيعيأ - ايل 6 ا دو

 هيد 000 هس تكلل تسمم سس سسللا ش2 سسسلل سسسنسللل سيل سس اا: ب 2حريييي سسسييانل_-مسسلللل

 ةكرحل 1 سوشي م ذلأو اىهنم 0 َّ | لفني عا 5 دلا م ديلا ا 0 1

 سمسسل شلل سس -داا | بلس سس دا ا هه سس احا-سس2بتتنت

 كسل سشسلللا تتصل تتسلل 52 2222ج

 0-5 عقل 1 ا نح طارفالا ذه
 درشأاو 0 0 00 3 | كهل كت

 7 ا ا بص 5-1

 م

 احب لولا ا ا 0 ريو

 ذل
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 و راهزالا نم يدولللا ار ظنلاب با ارشلا سلجم نكم ناسا 5 | يغبثيو لاخدالا م كح يف

 افعل سر حسشسششس سب سبب يسبب مسسسلللا

 يذلا ع ايبشل | ىا برطملا عام اينو ةليطلا ةنانإل ب |ررإلاو نم انلانم نييوبعلاو
 همشيسشسسسلل هدخ -هنسلال ةمسس سا سس سس يملي سيتي سس يح حاسس سسسسسال_ ٠

 سابللاو ن ايضا د ملاك سفنلا ضبقي و م دام هناك عفر دقو طاشنو برط هله لسا

 اهياشلا ساقوم | /ل بفارطالا ىدبلا ناسع ني كنرلا لأ ىف عرشيودمكلاورذقلا

 مياتدعبو نيسللاو سأرلا ىقنتسمل تار اهبلا عف د ذيل ةيعنلاو سارلا حيرست دعبو اهريغو

 ءاقدصالا 0 هدر اهلا 0 3اوش يح لاظالا

 كت _ سلس بد همس سس شيا هل اخي. بسسس سسسسللا
 مس مس سمس تسمم سمو قس سس سمسم سس سس سس سس سسسابلا

 ا ا ل ا واسوا اوال اش اسلوب 0

 كيف 00 سطس ب سك ديال ناو 00

 4 0 ممم 17

 . 1 | 5 د أ . 0 مم .: 6

 نياك دس تدارع و | هقدلا َق 56 اًرشلا يأ ك-اسو اميرو لير لقيف بت” اول أ فرصنل "كك

 ةروكذالا طئارشلاوذه 0 اعا 00 6 7 00 :غاذه هعفن َ 8 0
 صمم بمس سس سسنس_ سمسا اسس

 57 كيل 0 0 1 200

 ناكمالا اذهل ةردهو عفانملا ككلتيف ةريغ بارشلا يوا نمل نأ نقلا د غ اهيف هدو تانساول

 روك ذألا ا كلذو ةبرش الأو كا ل نر هتئاؤلإو د دو 3

 سلاما عيسوت يا اهني مبسفتوا اهني وشنو لو سفنلا طسبورورسل اك يل 9 دلل

 ةرارعلاة دام بارش ا ينال اهلك و ذهو كامافلا لاركفلاو ومغلاو نعلن 0

 ةيوادوس ةيدر ةرخ د ا امهببس دسافلار كفلاو غلا و اضيا عيجشت لوب د اح اوياللبب

 يىوادوس ضرموه اناا 6 لالالا 10 اهليزي بارشلاو رتل

 خامددلا يوق نهذ يوقيو قل هاد كااارارصلا ملا نع ل اضملا هحبرفتل 8

 : لوف يوفي بار هللا يا فيطلل أةرح + نعل يركسملا بارش !اةرخ +!| نع لعفتيالهغا هد نأل

 لوغلا اذه ناكو ةركسملا ةرخب ال نع لعفنيال ةغ امد نال غامدلا يبوقلا براشلا غا 6

277011 
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 غامدلا ىلاؤدعاصتملا ةرخ هالل نزل داوم رشم ص رلا نارريدهر طف لك سل

 3 نع لعفتيال غامدلا يبوقلا برا سس

 غامد يوقب ىلذبوهف لدنعملا برشلا نع لص اعلا ىيطللا رحل أ رعلا ةرخ ألا

 2 هلا ال - 1 ك0 الع اؤيص ةزد ذو وةصيق . ايل | يو م 0

 م 0 هدا ىلا ” وبئس رضع: الآ

 مهممس محلل يي تاس سس

 قوراغلاق اير دكر ايكلا نيجاعللا نم ةريغب عفان ذل لكلب ن دافتست ن أ نكما ناواهناف ةيندبلا

 هن د ]د رغم ضعب نا دقفل رسعي ىل ىلنقاكيلتلا و وطي نورتمكلب دعفتلا ةمع ظعل ١) كأن 3 21

 اقيريتو ترانا ىولل) نيس ةين دبلا عفانطا نم هلكوكذللا ئإ[كىلذوو امزلا| ذه يف
 اولا كرار 1 موس ا هقارشاو

 ص يستطللا 2 ب لست تس لللعلسللا

 سمسيللاابامل ل للا .:-ظ-ل

 همس لج مم-ي- منشن ا سسسسلل شسسسلل_  سسسلللجل2 سلا سل

 1 0 2ك 4نر اناوا ا

 - سل يل ستي يااا سس ا تنال بنس باس ل ا سس سنس

 ليغ يل ل ا

 ةيبصعلا ضار 5 ]وال ابو !علااوق وةشعر ! قب رد يق حرب تو( الذلا كلين

 هدام ةبطر# ةرخبأ 3 أمد ١! ًالميرت اوتملا ريثكلا بن ارشلا نا اهدا نا يكوب كلذ

 امبرريثكلا بارشلا ناامهيناثو ضارمألا بيجو العال ]قال وطرلا كلت نقلي

 ظرف الا ريثكو اوف ارما كلن ددو بل اصعال ارضيف عام دلل ةكر ا ينو ٌّ نشأ ف لاختب



 ظ ( 1

 حاورالل نوكبالف تالضفلا نم غامدلا نوطب ءالتمال ىلذو ةعف دةتكسلاب ناركسل]

 ٠ بارشلا ةمادا ىا فرصلا بارشلاو لاعفالا لطبيو نئيوقلال طعتيف ةكرحل |لاجم

 ةلساعلا ةرخبالا «ديعصتل غامدلا جازم دسفم مدلل قرح يوقلا قيتعلا فرصلا
 ايراطنسو ذلا هنم ف اخ :اطسملاواهيف ىقارتحالارثكا نال دبكلا 0 اطالخالا قا ارثحاى م

 ةظفلب دارملا ناك ن اف لمجملا ب حاصهلاقام ىلع تضمح | نارمخلاوهراطنملا اهل اهس اودخفنل

 ناكناواهب ةرو وردرثكاذا فب ةءاعمالاديرجت هاش نحل |نالرهاظف يوعملا 0 أوهايراطنسوذ

 مايقل اهنص دلوتيف | دوج مضي الو مضهي ال ضما 3 /!بارشلا نالدهفنلف يب دبكلا مايقلا هب دارملا

 بارشلا نوناقل ىف خبشلا لاق امكثي دعلا باارشل اراطمملاب دارملا نوكي نانكميو يدبكلا

 غامدلا وق ردوبرناونلاركسلاو اناس 20 ,غلا لادم دبكلابراضثيدحلا

 ةلماسعلا ب اصعالا ىخريف ةيدر ةريثكةرخبا غ امال ردا ار ربل نال دبصعلاو

 لئوق ١ نال غام .هدلا لووق وق ةحارال نيترمرهشل قران اب ياهب سأب الو وقلاو حاورالل

 ْ حبرتستفرك ذل اوركفتلا و ليختلا لثم لاعفالاو تاكا ردالاب لغتشتالركسلا ةلاح

 دلبلاو لصفلا فالخب هتوقو بارشلا ةرثك نالمتحب نا درابلا دلبلاو لصفلا واهنع

 م ١ ناقنلا ككرت نكما امو و جوزمملاضيب الا ليلقل االا نالمتد ال امهن افنيراحلا

 ن1 مأتم لفل لاي عفتني دقر ورحل نكلام ءاضهتاع رسام دارفث ولا

 ١ 3011 انلاةورحلا تارئاورورمزا ةكراصلا 0 افلا اوال نلعلا هرلاو

 باهتلالا ىن ه1 مدا د عع

 عادص الور امخ اهب لقنتملا 8 جازملارور ملل 00 ءارغصلا بابصنا نمو

 جازلارورحملا ف اهعفن ن : كل ةقيتعل اةيوقلار يف و اديتالو اضيادوربملا عفني امبرو

 قوق دما ناف نيقوق دملاب لعفي امكروفاكلا اكل |صارقاب لقنتلا ىل ىلا جاتحي دق لب لوف اورهظا

/ 
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 صارق اب لقتتلاو مضهلا ددمو ةيوقتلل لذو جوزمملا ضيبالا بارشثلا هل صخري دق

 عفتني دق دوربملا نكلو يادور قو ربللاو بلقلا] مههراشمم ء اضعألا يهل شيلا

 ةففجملا ةفشنملا ءايشالاب عفتني بولطرللو قتسفلاورمتلا ١ ليلعب 0 -رفسلاو حافتلا شراوج

 نونيزلا ءاملا نوئثيرب دار ١ نانو داس ادع زو يوشملا صمحل | يهو ةماضقلاب لقتتلاك

 يهركسلاب علطبت ينلا ء ءانسلاو عا ويسولمللا زوللاو قتسفلاو علملاو املا ىف عقتملا | يلا

 ءارفساردي الار ةيساخل؛_ركلا ىو موتورولا لال
 ريسلا سدح ملا ليك امم 0 نم زول ن 00 0

 لمحتيال يوارفصلا جازملا ناف قلطمب سيلا ذه سونيلاج نع لقن اذكه هب عوطبيوا

 نومكلا كذكو قيس ديصسصستس ب

 همس سس مسسيسسع سس مشمس يسشساسل لسسلل

 ةنه دلا ء داس ل١ ةرثك هو تت ا

 كاركسملا و ترذلا 6 لاس فداك لا طمعا اهناش نم

 00 دوعلاو العنا ىنلا داق ايسر جم ةرادب لقت اي دنهلا دوعلاقلذكو

 تاروكذملا هذه لكو بارش ١١ 4 ثمعقن و اهب لقنت نا ككلافك إو ارفعزلاو بنقلاقروو
 ناركوشلاو حافللاو نمل اما ةعومجتو ةدرغم طر ةمريغأر اكساةيعونلاةروصلاو ةيصاخلاباعير ردركسي
 طارفالابركسي يذلا ي !للعتسيا منا وانغبا ةينهاسل اباذهور اكس الا طرغمف ذءارولكإلاو

 نفعوضع عطق لثم لذووحصلا ىف ضيرملا هلمتحيالامب هجلاعي نا بيلا ديري نأ
 ل



 اة

 ( تكل

 ةسايلا ةربزكلا ةيصاخلاب بار شا ةحلا أر بهذي اممو كلذ ريغو ىكلثمو لك أنم

  اصوصخودابنرزلا لذكو ينيصرادلا ةفرق هل لاقي يذلاوهو ينيصرادلاو نسارلاو

 ظ ىفللا هنالءاملا بارشلا هب ج زميام لضفاو مفلا ف سميو عيمجلا نم صرق بكر اذا
 بارشلا ىفروثلا ن اسل عقن نا ىل ذكو هحيرفن دا دزيلروثلا ناسل ءامب ج زمي دقو هئط اسبل

 اميظعا ارورسرسي هب جازملا ببس يا ىلذببار ثلا يماوهو لدتعمح رك

 0 همس اسكس اس ا لج زميدفو

 لطاشيحح ىلا ةدملا لوظيال نا فيه رالف عضواةيل انيق ىشف ند دلل و 0 ارغلا قارماب

 ريفا و دو ةلاؤطب ال ناوقوفلا ىهففيالنأ يرن هلم كن خو يبا درغ غم لَو ه ةقرملا

 00 م دم مى

 00 سبيلو ثوملا ةر ورض يف تفرعامل لاح ءاذغلا نو دب ندبلا ءاقب هللا همحر لاقن ديل دبلا
 سل سس بس يبس بسبب مسيبشش” بسس دبل -- هلال لَ  سمسسلللمللسل

 رثاةعب رالا مو ذهل ا نم م هذه لك دنع هنم نقبي نا دب ال لبوضع ءزج هتلمجريصي ءاذغ

 1 ىلذ يف كل أو ةغارفتساو لضفلا ىلذعن ديف دهنجت ةعيبطلاو مضهلا تاللضف نم يطل و

 011١ لوطو واع ترتكو تر و ةدطللا اوةلضفلا ىلت تكرتاذاف ىنيعم ل ىئلاج اند

 110 يقر اما راتم داو امتحن انوم لصخمو زر دقانل ء دق هل عوش اهنم عمتجا م ”ايالارورمو

 اا !اهتابنك تيدنس ا ناو ةكوفعلاارفارما تندحا تنفعاذا اهنا انا

 كنا رااقتايمك تووثك ناو ةسوببلاو اةبوطرلا عماما ادرا عاق بلا را نازل

 تالضفلا ىلن تاراخبو ماروالا تثرواوضع ىلا تبصنا ناو ءالئمالا ضارما

 نفعلابو اهسفنب نسي ناب هتيفيكب رضي هلوقبر اش انر لا لاو حورلارهوج ج ازم دسفت

 ال( ا سل وارد اكابر طنا وو اقوول ركل هالو ان يا
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 ناكن او ةميرغلا ةرارحبل او نفعلا ببسب نكس دق مغلبل اىا دراب ناك او هسفنب نكس راح

 ددسلاهب اجي | ةطساوب ٌةرارحل أ ءافط | ةطساوب لب هسفنبال دربي اراح ن اكن او هسفنب دربي | درآب
 تغرفتسا ناو سابتحالا ضارما بجوي و ندبلا لقثيو ير اجلا دسي ناب هتيمكبوا ١
 تاللضفلا نال ةيدبب اهارتكاا لال ةوداالا ب ىادلل ١ نئذا ةلهسملا ةيودالاب ةلضفلا كلا

 هيف اص ولا ج اتحب لب ةنيلملا ةيودالاب غرفتستال ءاضءالاب ةثيشنملا ف وووجلا فا ةسدحلا

 ةعيبطلل رهقو ةبلغو ةيمس نع كلنواخت الوربصلاو اينومقسلاو لظنحأ | مهشك ةيوق ةوق
 طاخلا ج ارخ ١ نمولخ الاهن الو: يكنيو يقنب ءاودل ا طارقبا هحاوأألا] لاف كلاذلوا

 م ءاودلاا ىف نكي مل ناو اورالاو ةيزيرغلا تابوطرلاو هب هب عفتنملا علاصلا

 يا 0 تقسم ترا
 2 ةمسسسانلل سلس هدسشلسمل مهل سس تسلسل تسييس تسييس هيي

 ب297 ايس ل اج سس سس سمو سس سمسم

 سايس سس ولا ب يس بسس سس سس سا:ب:ب اممم م سس _ سس 000 ا ا

 سس سس سمسم 0 ا

 دس ل ا اسس

 ريبدتلا ىقاب ناكا ذا ةيجازملارثكا و ةيداللا ضارمالا عيمج نم نمؤت ةضايرلا يا

 نوكت الو ء الثمالا ى اعةضاي رلانوكيال و تاروضلا ىلع يرجب ةير ور ضلا ةئسلا نم

 يحاون يف سيلو همضهل امكو ءاذغلار | دعنا دعب ةضايرل | تقوو لاقتىلذلو ءالخأأ ىلع

 ماعطل ١ نوكيو ندبلا ىفةض ابرلا اهرشت ةيدار ةماخ تاسوميك قورعلاو ءاشحالا

 يشلا هلاقام ىلءرخآ ءاذغ تقورضحو قو رعلاو دبكلاوة دعملا ىف مضهن ادق ىسم الا

 اهنال ةراض ةضايرلا ناك ءاذغلاب دعب اذا دهعلا نافاذه نع رخ انتلاز وج! الو نوناقلا ىف

 ةذغملا نوكتال نا ئردل ابفةادي دش ةيف اير افص وان ناكلا نا ليفاضملو وقل
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 | طءاراو ةردبلا اهيفر مسي يتلا ىهاةحصلل ةظاسلا ةيوسصملا ةلدتحملاةضايرلاو دج يلاخ
 ٠١ ةكينم ةقتجم ةطر فمن قرعلا نآلبس اهيفرتكي يتلا اماودبجلاوهاذهف قرعلا ئدنبتو
 ا ,عوت موسما يوف ةلدنعملاهتض اير ترثك يا هتضاير ترثكوضع ياو ةوقلل

 ااا رانا للمس نلت تسبوت ءانشألا امس ىف ديلا ةدعاير تررثكن ا الث ةضايرلاىلذ

 تيوف طفحل ا نمرثكتس ا نم ناذ كل ذكةوقلا لبوضعلاب ضتختالا ذهى ا اهناشاذه ةوق
 مكد-سسم سس بسسس س سسسسب:ب ب سيسبب سنهم .بببلل يسسسسسم

 ةضايرلا نال ةيناسفنلا تاكرحلا نم هذهو ليختل انو ركفلا نمرثكتسملا كلذكو هئظف اح

 ةيندبلا تاكرسلاب ةقلعتم ةضايرلا ف انصارثكا تناحاملن كل ةين دبل تاكرتحلاب صتخت ال

 زو اجت الهصخت ةض اير وضع لكلو نيين دبل ا نوكسلاوةكرحأ ىف ل صفل !لو ايف ىنصملا لاق

 ءاضع | ةكرح نع ثدح'تن اىامل# ءارقلاو ةءارقلار دصالف ع انما نص ليلق يف الا ةريغ نلا هنم

 هتالضنل ةللحم هل ةعفانر دصلل ةفاير ةكرحلا ىلتف هباجح يدار دصلا اهو دبمور دصلا

 '  ةرضالا ضعب للعتب امبر هنال ضرعلاب ءاضءالا نم ةريغ ىلا عفنلا كلذ لوصوو

 ١ ردصلاب ةصاخلا ةضايرلا هذه نكب ملولر دصلا نم غامدلا ىلا ةدعصنملا ةبطرلا
 ليلق يفالا ةريغ نلازو اجتيال هلوق يف هتديق يذلا ديقلا ةدئاف فرعي اذه نمو

 نال ير دنلاب ةيرهجلا ىل | ةيفخل | نم ة ءارقل ١ ىف ياااهبف أ دتبيلو عف انملا نم
 ةلاحم ال ضرملل بجوم كلذو ةعن دزومركنم 8 اجافم نعولخت ال يعف دل (لاقتنالا

 ةمد-دللطيلدبةابلا ء طه ب سيل ميسللا سس سس بسم يسلب

 لح ا سس  سسسسل_ بسسس ةميملسسل سس سس سس

 رظنلاب نوكت دقرصبلا ةضاير يا ةليمجلا ءايشالا ىلارظنلابو اهعف دبمج او ةبوطر ل فف

 تارودكلا نع هتواقثو هقنور ةراضنورصبلا ةدايزل بجوم ىلذو ةليمجلا ءايشالا ىلا
 ا سس سس سس سس سم طصشتتو سب ب ب ب بسبب ديم
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 نسب ىتح ةكرأا ة دش بجو هيالو قفرلاب للحي هنا هس ادمرثكا لل ةلدتعم ةضاير

 03- دلفي الو مهضار ايس ا الا نيهقانلل ليخلا بوكر يا عفنبو !ديدشاناج

 ةوح 1 ةحوجرالا ف ىرحتلا ايه قل اب مجرتلا ىلذكو ذكو نئيصن | ىف بوكرلل

 ورونو ءى و

 هب نو ,ةكرمحأ نع ضارم الاةثزجعاو ددفعض ىمل قفاوم قفر د كرتعب هو هيام جاوا

 اياقب نزع عت وذو ا وةرسالا ىف مجر ل ال اذاو بتاع ا و

 لس اويق الرد الاو وع القنالا ىل أداو هللا ع ودب ححارم !١ىناف حرب اورل | عوف ةارمأ

 عصب أ ديسك ذو 1ك تاي. ا كك 200 0

 هد هي سلسل سس آس م ياس يل ابل ضل اك كل ا 5

 هس بس سمي سنن _ممشينللا شسسسسسللل

 انيق 0 وهتث سفنل 00 0 5

 تن اا و عناد مااوالو ائهداوم كرحتيفر عل 4 ىنرجللا معلا نغسلا

 نكلذو للا شفيو و ميضهيل اوةدعلا ىوقيو لايحلا ب اهضعبو لاهسالاب ا

 نسما ١/ ىف يا هيف جاه ا 1 و لوضفلا لاوزؤةيزب رغلا ةرارحلا نس اعتنا كاني

 ناسيا . ل ادد تار احا رد ا يوجع يرابتا ايثغ يا

 كا

 انكلدل ىلع او كلدلا تايضايرل المج نمو رك ىصعتالد“ ا همض اغتنا يف

 لدنعللاو ليلغلا وريثكلاوهو مكلا باب نم . قؤكيأم .نيل ايي كح ل١ ماسقت اك مسقني

 تج ودزا اذاوامهنيب لدتغملاو نيللاو بلصلاوهو ىيكلا باب نمنوكيام يل اوامهنيب
 ابلصاما! ؤيكلا بسح و وكي مكلام اسقا نم دحاو لكن الم اسق | ةعست لصحة الا

 نوكيف ةثلث ماسق !نلع امهنيب لدتعملاو ليلقل اوريثكلا نم دحاو لكن وكيفال دتعمو ا انيلوا

 ع



 ةظقيلاو مونلاريب دت ىف لوفلا

 لان
 ريا عم ليقن رخآ هجوب مسق دقو ةعست عومجملا

 5 تبرض ااذاف ل دنعم هنمو اما ا

 1 نادب الا قيثكت ىلدلا نم ضرغلاو امسق نورشعوةعبس ث دح ةنلثلا هذه ينةعستل اىلت

 ١ هنمف هلوقبر اش اانلق ام ضعب لاو ةبلصل |نييلتو ةفيثكل !ةلهلخو ةئيلل ابيلصتو زايلختما

 0| راو رولا ةدلا ادجا هلال ن وللا رمسنف شخ قرخوا ةنشخ دياب يا نسخ

 لزهي ح هنال ليلحتل ا ىوق طارفا هنم عقي ملام كول دللا وضعلا وا ندبلا يأ بصخو

 0 ةوريمعلا قاشتبحاو مرا ا م اا |فكلاب يعا:سلما هنمو

 ١) اك هنمو ىح ى 3 رق نيل هنطنو ةفيعنضلا ءانضع !ضعالا ىوقيو وةبو دشيف ىوقزمغب نوكب ناوهو

 31 بصخب ةاغلا ا ةرثكلا ىف لدتعم هنموربثك كل نالت كم لادبت ةيلاوتمارا ارم لمعتسملا

 1 ىلدلاةضايرلا ىلع مدقي نا 1 يغبنيوريثكل ا للعتلا مدعو ندبلاره اظ ىلا م دلا هب ذبجل

 آت دالا نادتسالو فاير اواو
 ا اا

 ا 000 دله نر هيل ا ر ديغيو 1

 هدمت بيسب ءايعالا ثدحتال ينح دلجلا سلس زقو ليضعلا مق ةضايرلا» !اهيفن ااه نايلكلو

 0 افرح دا ةوتسالا هىل د نم دارك ناك ذا و اهييف اهس ابتحال تالضعلاو ءاضعالا

 ىلطخبل ةقيفر رش :ريثك دياب دا درتس الا كل د يا نكيلو للملا لب بطرملا نم لابس

 مونلا ناملع | ةظقيلاو مونل ارب اريبدتيف لوقلا# عيمجلا نم ءايعالا ليزيفن دبلا ىلع اهعقاوم

 موضهيا ماعطلا مضهي ىلذلو ةيناسفنلاةوقلل سبر ماهي عفا نم ةيعيبطلاةوقل ! اكو زداعلل

 0079 اسال 01 علا جملا مارا كر تيد ير
 ظفحت هناف ريث اشملل عوش عفناوهو بضغلاوا عامجأ | لثمو |ناود برش للتم نزع نو كاع

 اا "ناكل ذل اه دع اير رلا مهيلع

 نألا ينافلاةسخلا ديربتدب كرا دتيلف بيطنلا اماوةميونتلف سلا اما بيطم سخفلقب
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 ءاملا بص صراثكتساو ءاذغلا مضه ل اماني |منال كا هلع مدق ناو مونلا ةيصعي

 هيف نوكيال يذلا يبا لصتملا قرغلاوه مونل ىلضف او نيعمل ا معندن انسأر لا ىلعر اعلا
 سسسلاسلا سسسل مسسسسسل سس سلسل سس سسللس هيب بيب بسسس سسسسساببس -تسسلالا

 ن وكسور دن الا ىف هعورشوءاذغلا مضهدعب ثدامأ أر ادقملا ل دتعملاباقتلاو لملمتلا

 عنميذٌؤم راض كلذ ىلع مونلا ناف ةرق ارقو هخفن نم هماضهناو ءاذغلا عبتيام ى ا هعبتيام
 نوكي هنال ليللا مون دمح ىلذلو ةظقيلاو مونلا نيب لملمتلا بجوب لب ,قارغتسالا
 ناعتسا نم وءاذغلار | دحت ا دعب ناك ن اوان رغ نوكيالن الراهنلا مون مذيوأ رغاطات

 م ا سم سس سستم ص7٠٠ سس سل سس سسسمل يسال مسيل صيسصسسسس

 اليلق نيميلا مع يغبنيف ةفيعض هث دعم نوكت ناب اب مضهلا ىلع مونلاب

 ةلوهسب ى ميل ىلاةدعملا هس 2 ١ ١ ءاذغلار رسال 0

 ممم سس سس سس ح١ 0 0 ا ل ل ا ا ل

 0 ميصيعبس اسيل ىب ا 2

 ةتيسييشيسلسام-- شلش سس سس سساش:يا- شيل اة” مسلسل

 رادعتالا ىلع نيعيل نيميلا ىلا داع يب دعما ىضهلا متاذان مضهلا ىلعاهنيعيو اه ايفل

 50 هم ايذهلا ىلع ء نيعم نابل | ىلع مونلاو دبكل ا ةهج ىلا سوليكلار ادعلا يا

 ةيدرلا ضارم ءالل ع -ْيدروهف ءاقلتسالااماورثكيفهرصحبو يزيرغلار ال أ نقسبامل

 ينلا اهبر 50 سبتحبف ىلخ ىلا لوضفلاب ليفي هنال كلذو جاافلاو كلا اك

 نيرملا نم سلام اغتال لم موناو بسلا رنا لم مق ف
 ءاقلتسالاىل أعرسي ل 8 5 مدح بنج 106 الف مك نال الو فعضلا ن م مهي الضعل ض 0 0

 ك0 ااا

 ةعيبطلا نمءاليتسالا يبس ىلع ةظقيلا هاقيرعترثكا مو ونلار نلرجللا ىن«لووفار يطا اذ ارهظل "دلع

 زثكا ةظفيل ١! وة داملاىباع ةبلخ دشاو نووقا نط ابلا.ىف مونلا ىف ةرا رح !!نآل داملا ىلع

 0 اخأأ ىلا هجونت ةظفبلا ةلاح يفةرارحل أ نال ةلامالا ليبس ىلع اقيرعت
 06 ا ا ا اا ا ا ا ل

 ندبلا ل تاخ ني هاا آببسالو اريثكهمون ف فرع ندوات قرعلا ليبس ل ىلع عفدنتو ةقيقر داوم
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 ىولتمم هن دبفر اهلا ءاوهلاو اطال ا>الاةقرو
 '” ءالنيأ نكب لنان طلخو | وأءا ذغ نم اما

 1 جاضاالاو مضهلا ى لا هونت ةعيبط دار نك نوكي امئأو طادلا ىن.ء«وهف ءأ ذغ نم

 1 امهنم لدتعم او مرا 071 لاو غار فاس 0 0 5 1 وو م ا!نعقرخ !ابقيقرل |عفدني يق

 0 ( نيدمتاحجأ انا يقفل [ر مص )انا ئ 00 " اذنع دلل نانا اضياةسصللاف اح

 1 ءاعمالا لاغث ال ج رخم يلم قلسلا ء ام نال قلس لا ةريثك ةج اب ديغسا ةنهدلا ةقرطلا لثمب

 ا هذه ل اثماب نيببلتلا ليصحبل مل ن .راف لوا ةيذغال ابريب دن ل١ نال نييلثلا بئارص لواةذهو

 ' دل قفاضيدقو لدسلاواركسلاب نوب 00 دل اماقبت ا كعل اكؤ نال ل سشاف

 لمافلا بيبطلا ل 1 ىنكما اما ةفرشلا ةيوذآلا لول اذزاو اجي الوتس خزبشلاو نيبجئرتلا

 ىلع ىنيغم ةعيبطلاييلت نا ىلع ءابطالا عمج اريسيتلا باتك ين يسل دن الارهز نبرهز

 نقلا ىدنهلارمثلا نم سرمي نا كلذ يف لهعتسيام هسا نمو ةحصلا ما 0
 ١ | ١ 1 ةانايضوضرلم شري دع دنوأ 0 عقتيوراح ءامنم هرمغي هيف مهار دةرشع 1 ااا 0 ملئ أ ' ا 0-3 1 1 0: ا

0 هيطلخلو عصي وع اس نيرشعوةعبرا
 1 ٠ 6 انافسالاب نادلوق ق برشلو 6 

 ا ظ قلسل اب اج اب ديفس اري دقنل أ نو واع ١! هلوق لو اذا و ةقولا لانطب ةلوق ىئلغ فطعاما

 ا قديللاءا "نذل .ارقلاب ةيئومبللاب ى نينا يا 5 طقل #0 | حان افسالابو أر كلا

 سس سس اا يبس حابين سس

 مطرقلاب ىيثلا اماو هبل يا م 1 رقلا نيليف ةقيقر 00 ١ يي ناسي تلا علي

 اممم سس مس حشا مسلسل

الم اكول اصوصخو هين اذغ هيف نأ 0 مغلبل اسر م
 0 مهتعف أ د ث 

 ىنسحا ناك ةيئاذغلا ء 00 نم ه نيعطا ةكلذ ناد . لا نو 0 ةفيعض.

 0 ةةيللا نق نقل ل ممن و لو وبا

 مشمش حمس تسي سس سس -سسات لسا ع سس ببي سس سس سس سس سس سس سس س سس سس سس لا

 ١ ... 1 رشم... نال داع كالا ل
 ١ 0 ا 37 رتااذ يلا احل ا انف نتا -

 ىلا يدويا هيرو اطرغص ناك اذا لووقل !فنعضد امم |/ ١



 0“ ند وس و و 1 يتلا لا ل 2 2

 0 9 اح 0 د كني يذلا ن 0 َن 0 ا

 ىنسلا ١ ودلبلا الا 1 لفلف ميلا كاست ديم

 0 ل ل ل ل ع ا را د

 هكتنسنس سلا 1 ا ا

 هاا 0 2 خ مامحأ 00 ل

 ةرثكب يذ والتلف ء انبلا م دقاماء ءاوهلا عمجمو هو ءاضفلا عساو ياةرارع ملال

 مامحلاريخ هلوقب دارملا نال ةعصلل ظف اعلا بيطرتللف ءاملا ةبوذعاماو اهريغو ةرونلا ةوخمإ

 يذلاوه ىقستسملاك بطرلاض راب ل ىلتبملل مامعلا اريخفالاو ةحصل أ ظفاحل يذلا يبا

 رك فول ةرع الا هيف نقتحب الئلف ءاوهلاو ءاضفلا ةعساماو اهوحنو ينورطن هو أم

 هئامب بيطرتلاو هئاوهب نيضتستلاوه مامحلل يعيبطلالعفلا نا ملعاوا ههريغو ناتفخلأو

 هي مح ةنم لو الا تيبلاو

 0 ل أمدعأ 000 ا !| ظفاح نولع بجو

 ريثكلا 000 مسا 5 اااذلا اوبل ف 0 1 0

 نَح ديسنم 000 تسمو اض ٌدعف د 1 اوه 00 ل

 لالا هيما ياروسحاو» امسعل | ىف يا هيف ماقملا لون طر مرتو ا ليات نسل

 جالا ان 0 بالا يبست لل ديفا اهلج
 جحاتشيسسل سس مسالا ستصل سصسصس7سسل سس

 ومس تالا يلا 0 وع 0 0

 رفولينلاك ةبطر راه زابروهشملا قوقدملا م اويل "تريب قلن لاق و] سلا ىنكل هيف بولطم

 دل



 (ةاماس

 هع لاو ربنعل اى ةزحسم ير خباب ةخوضيشلا قو بحاصم امحرضبو فالغلا مار و

 قرع هيل اطارفا ىلا رطشيدقو انا صرتكملا ".!ءاوهلا لمعتسي ج رطل هو نداللاو

 د]اامو نيقستسملاب , لعفيامكاففجم و اح 0 هيا 0 ا

 ما ل طق نمل له سس سس سس سم

 رومضل !ىفىندبل ١ ذخأ !نانللحتلا ىف 00 / 0 0 قيص ! ]لو احدلج يادلجلا

 اصوصخو مام أدعبرا اةدلاو يل ردو ور 1ىلاز )ارد لا نو

 ريل الار اك لا

 00 اة اع ميرنا را هم لقتني ن دبلان زل هلا
 مس سس سس بسس سس  يييبسلل يبس مس بسسس سس سس بسسس يو سس يم

 ا رولا ص حا اساول هب ل

 ردوج يف دربل ا ذفنيف ةعتفنم ى 1 ملا ننال هاو مامتج نم .ج ورخل ا بيقع لعفلاب

 قا ا را ل اا ا ا

 لاصنا قرفتوا مرو#ب نم م امسعأ ا!لخديالو اهاوق دسفيو ةعرس ةسيئرلا اضعالا

 قرفتل 0اس وال هاا سستن نسا دارت د مامعلا نال

 يل ميشال عفنيدق هناف ىنطابلا مرولا مرولاب دارملا 1
 مس سس مج سس ل سس سس سس سس

 ٍرغنت مل ةينغع لودح هب نم : أم اناا يا جضنت مل ةينفع نومحوا [ضيا ماروأ

 هر ىندبلا ىف ةينفعلا داوملا ثنبرشلا ديزي هن ال ءاودوأ نأر ب غرفتست ملواهت دام

 روجتال ةينفع نكت مل نأو سخونوسف ةينفع اهر ك١ نال ةيداملا ىمحل | ةينفعلا ئمحلاب

 معلا نعوذ ةيبعت و كيفشُق ها ابفمامعلا قلوخدلا اهبحاصل اضرا

 سس سمي لالا جحش سيسر

 ب”يقع م نا ا كنس دقو ط رمل ما 0 اب عفتني تايرغلا 5 ذهب لو اللا اذ كيق دلا

 قورعلا ىلا مضهنملاريغلاءاذغلا مامسلاء اوهب نجل ىدسلا هنم فاخي نكلو نمسيفءاذغلا

 0 000 ءلاراحيف جذاسلا نيبجتكسلابددسلا نع يا اهنعزرتحيلف

 نييجتكسلا ناملعاو يلسعلا اصوصخو درابلا ج جازملابساني يروزبلا يا|ةجزمالا

 روزبلا نم ذختملا يروزبلا هبداريديقالب اقلطم ةيبطلا بتكلا ىف هب ملكت اذا يروزبلا
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 ,لا نم ذختلل ادزابل !يروزبل |نيبجنكس 1 أوامهوحأو 2 ايزارلاو سفركلار زبك ةراعل
 يرو زب نيبيتكس لاقيف هبديقي امهنم ذختملا ل دتعملاو ارايخلا زب واب دنهلا رزبك ةدرابلا

 وسيف م اضهن ال | عب ليم ديج ءاذغب م املا بيقع لن ذتغي دقو لدنعم وا دراب

 0 ا ا م ل

 لا دتعااب (نمسب مضهلا دعب مامعأ | ل امعتس | ىل ذك هو د دسل ا نم نم | عم لا دتعالاب

 ريثكلا للدتلل ىفجيو لزهين ءالغلا د ا دع دقو د دسلا نم نمالا عم

 6 ١ قرعملا م اهلا اما راع تحتسب ناهل يغبني ةضاير رلا للعلا

 هتويح يف ناسنالا نال ةض ايرلا ميدع لقي ملو ةضايرلا ليلق لاقامناو ةضايرلا هلق ببسب

 ايت ميسا قلعتياما ذه ام ةضاير يهو ةيرار ارطضا ةكرح ا
 همس تسل_ بمس حييل سس نسي. سشاش: جيببجببإبب 2 سس سنن. سييببشبب سسسسسشسسع سس سس:

 احأ أع مجب هنال اهيوقيو لوقلا عمجو ةطْشْنيو ديل | ىوقي درابلا ء لاب لاستغالاو راحل

 مالا ىجراخغأ أدربلا نم مازهنالل 0

 اهتياعر بجي طارش قرأ رار ااا معكسألا , ىنكل ندبلا فنا كل وااعسلا ندبل | عيمج ج ف

 ا 0 امنا هديدمعت | ا هال
 ا يا سو >3 سمس ل حس يبا حس با سل ل ايس _- انس

 هس كك تدلع ة شق سس شل دود

 ا 000 دب كتم ل ا

 اي انلا ضارم لا كا لاو در ابلا نالف خيشلا اماو هيلع تادراولا نع

 ةرارع أ لوقلا نالف ةمخاوال اهسا دب نم امأو امهريغو يلجخلاو ءاخرتسالا نم هل

 هنارهاظف نرابلا ءاملا ام او اعيرس ثا دراولا نم يي ةفيعضميف# زيازلا

 ملافل انا و حن كلا تنافع م 3 ةلرالارضب

 0 ب يي 0 0 أو 0” نم عفنيو

 ة دعما عفنيو ل 000 دص ١! رة ودل ةلب اقلا سؤرلا عفني ةحلاملاو ةيقروبلاو



 سلال

 ظ ) م

 1 ةددتلا فزت نمو مدلا لاش ل أو سجلوا كالا ةيطرلا

 ٠ ةيصاخلاباهضعب ضارمالا هذه نم ةايملا هذه عفنو و قرعلا طرفو متل أ نمو ثمطلاو

 يراسل لاي للغ غضوملا اذه يف عف انللا : ذهر كس نوةداضأأ ةيفيكلابا راهضعيو
 ممم صل يس ااا ا يبا اا سس

 لوالا مضهلا دعب عقو ام هلضفا عام هلأ ىف لوقلا »*ار دان :الا ةىصل أ طفح يناه ١ كمال ْ

 0 اهبجوت ىنلا ضارسالا ىف عفوي مضهل ا قعشي هناعم ءالتمالا ١ ىلع عامجلا نافى و 0

 ءأ ذأ 1 ارارقتسادعب نوكحب نا يغبنبف دبالو ناك ن او عرس اعا هنأ ء ةمألا ى ان ق6

 ميس سم ل ننس شاش شمس سنا

 ةدربوهرح ىف ندبلا لادتع ا دنعو ايفاط ناكا ذاامص لقا ةررض نو د نونح ةدعملار عف يف

 هئالخوفبلاغ لادتعالا نع ةلئام تناك نا تايغيكلا ىلت عامجل أديزيالئل هتبوطر و هتسوميو
 لقاو لهسا هتبوطرو 0 توا ئدبلا» يتمم د ع م

 ضارمالا ن ديلا ع الايلاج نما فاجلا نقلا وذل ضيم 0 ا
 هاف 00

 قدلا هنم صح ةرارح عم ناك ن اف فافجل او نابوذلاءالخلا دام ع فيئالشإلاو ةيدسلا

ية دورب عم ناكن او ةبيرغلا ةرارع | مبهب عامجلا نال يقيقعلا
 0 ةحودبشلا قدلا ث دح

 ثدحت اميرفءالخل | نود طقف ندبل اةرارح دنع عا هج |عقو | ذأو 1و سب ريلاودربل |ةبلغ دنع كل ذكو

 00 ا عماجب نا طلي اذن اواللكل ذريغأىولا ةدغو !| و ةشعرلا ثدحتف دربلادنعاماو ى

 نولكتلرع هب سيلا ذلا : ل ماتلار اناهنوا لباصم و ةوهشلا تيوق ذا عماجملاو | ةسصلا فاح

 ّ حاير ةرثك نءالو برجا دنع نوكيامكة كح نع ال الو هيلارظأ الو نسحتسم يف ةركف نعالو

 - هبيقع كاس عاف ةوفلاو قبشلا ةدشو ينملا ةرثك# ةوهشلا ىلث ياا اهتجاها امنا ةو وهش الد

 ٍ 00 هتقو يف عقو عامجلا نا تامالع نم هناف م

 0١ كل قوش لفومنلاو :ادتخالل دبا جوديو ةيزيرتلا ةرارسلا عباد هنمدحأ ولك
 005 لللل ااا ااا ا ثالثا

 ةيئاتصتلاقانثما ءارلاب سيهتلا رسنلا ضعب يف ف



 0 لا 4

 02 كم ياريت ا هيبتتو يف عوام اصت او مسأأ نأ'نوناقل ا نم كلايلإ

 رق امس الل ةحرط كي 5 كر بوصغلاكعيشربخالا ءاذغلا ن مدا اذا هتاكومنلل هتيهتودسجلا
 هش مل _ سسنس حت سسنسلسل

 تلا تالا ليزي 7 بضغلا ىقفعضيو رسكي يأ مطحو ح 2 رغيو يووم ؛ ان اهعبتي هيوق 01 0

 . طسبي نا هناش نم بوبحملا عم اصوصخو عامجلا نال يبوادوسلا ساوسولاو ئيدرلا

 عام دل ةيحان نع ةرخت الا عف ديامبو بولطملاب رفظلاو ةذللا ببس رورسلا بجويو سفنلا

 0 ع مخنو و ةبومدلاو ةيمغلبلا و ةيوادوسلا ضار الارثكا نم نم عفتيو بلقلاو

 ودلا لثمضارما يفعا ايحاسنر ئ و أه واو كم الاانا ادعم صقتنيال كلن و ةيئالتمالا

 0-5 اع فاق نع اكل عئلد <.لاملا ناحل مرو نادبلا لقتوارلصللا | الكم

 معلا هنلاوتس ]و ةدربو يملا مك ارثو عامجلا كرث نم لاجرلل ضرعي دقو ةعرسب ئر»

 كرا تضخ ينملا نير ناقلمدلا

 ةشع رلا ىف عقو دو بصعلار ضيو ةوقل | طقسي عامج نا قطا رح 0 معا لل

 ريثك غ ع ارفتسال كلذ ل ف انس ريال يظر جن 0 رماد جتفنلاو جلافلاو

 ريخالا مضهلا ىف مضهنملا ء ءاذخلأ || ارد وح م ٠ يملا نالدا 2ع لير

 مدلا 0 هر دةئام غارفتسا فعضبيالا م كيم مها ]أد ةسمخ عاررفتس يالطيب ىلذلو

 فعضل ايف مهعقوا اذا ذتلا يعم اجملارثك ا ىل ذلو ة فلل يملا عمع رفتسي حورلارهوجنالو
 1 ذا 1 1 | 9 :

 باه ذوا ناقفخو سغ :قيصو أ دربو | ةدعر ة دعب ةبيصي ى نم عاوج ا كباتجاب شالو

 هل عوش قفو | عامج فكرت واق دعا لكيم ا ليلعاو ا كد نط هو م اعط ةوهش

 ار كك اينص نب دج نهناف ناوستلا ع ح امج فال لو السلا اغار لفل اغلا عامجو

 كل اكل . د سنا نكي كمل ١! اهقايتشاو رم -

 011 ا ل را ص

 07 8 ةعيرشل ا 01 0 املغلا ناين 7 5 9ع 1 لا عم 1 1

 هز



 > ب
 0 يملا جرخ# ر ثك ١ ةكرح ىلا هبف ج < ةعيبطلا نا ةهج ى 5( راسنا | ةيج ن«و

 0 ار رض لقاوهف ءاسنلا ىف نوكي امكا 11 مقاوم قف ادطال ىنللا ناةهج نماما ورضا

 1 اضيا هنالديلاب ء دال 1 ذه لور جوف ىو هقرش شابملا ةمكح يفهيليو لاق 37

 يفرم وزوج هلأ عامج بنتجيأو ليلق ىنم مجرخب قزح ةبعتم ةكرح ىلا كس

 0 ,ةاطيبرملاو ةلي 0 1 ا 0

 0 دة

 مس-سلل 0 ل ب 00

 رغلاو ا 3ك م ارغمس | ةرثد 5 اي أ 0 ع امج م 3

 رف | ةرثد 00 5 ب ديفلا كا كليف هد لووقتيو يزيرغلار -- / ةعم فكرتي

 مهب ويحط أر مغ 2 كو وكي ا ةيعبم ةكرح نو ا | هيف 0 انني آل 43 الو 5 ب ويحمل ١ 0 امج تديبسي

 ىقباعب رو يملا جورخرسعتل قاتسموهو لسا :لارزأ 1 ىلع إما عامج يلا لاكتا ًادراو ٠

 0 ل ةلاو ةرادالا كرللاو| ذه م سف اخو ىنفعيف ينللا نم ةيقبهنمركذلا ىف

 را و عرفا مك قاف د ل "ايا 0 ةناثملاو

 0 ا ا ل م ا رز ا 1 111 ا 11 ل 1 ل اا سسلسالا

 مش سس سس سس سس ياس اا ا ااا سس يس ااا ل سس حالا مسمي  ااشسنساب با مما نك

 تلا سفن ع هينا ملاناع 0 ذل 04 : , راحت بالا

 20 ال كا كانو نال د ضافتبل لا لجرلا ماطجلا

 ناوه بخ !بيسةلمجلابو ى ةملل لازن الا عيرس عماجملا ناكاذا اذه لبعلا

 0 ءايوقالا ف ىفاكةرثكتمار طب نول جالالا بيقح يب | كبص نال ءاوس ناينملا ؛
 رس ل

 ا علاد دف است نو ار لا ظنلا. قزإا د سل دير عالى مريس اطعم در اةافملا

 ا د ع دك تلاع 2 م
 1 سستلا 1س

 كايا “]““ 1111

 00 ا ”ءايح ا الاو



 س90 ظ

 م اعل !قلحو عامجأ 0: ىنيعب اممرهظل !ىلع مونلا ككل ْنِكو نهارجم يرج' نمو

 كىل ذو ضارفملاب ضرغلاىلالو ١ سوط قلعلا عنود ا ةوهشلاأ

 لب ىل ذلواهبلااةرار كأو مدلا بذج :وةوهشلا وقر ارعأ اكرحب سولار ورم نال

 ها مل لك 0 ) اطاو ةبقر | مظعي نمأرلا 0 ركذلا مظعيةناعلا قاح

 د لوما ا ايكو نا سلو لوما راسلوا نافاس

 ةوهشلاور اشتنالا ىفعضيو مغلا بجوي ديلاب ءانمتسالاو ةمطافلا ىف ديلوت ىسنت نبال

 ءابطالا دنع سلطصملا عيبرل !لبقتسيوةحصلا ظف اح قلتيلو لوصفلاربب دن ين لوقلا«ةيصاخلاب

 فيصأ | ىفو هيف عو 9 لاو عيبرلا ف كرست مر ف ةئسالأو دصفلاب

 قا ناو تت اكان, 'ناييطللا لامعتساو 0 نفل 0 ع امهيف طالخ الاوفطل لي

 عيبرلا نالايلك تاندسملا بشع و قامو مرصع برك ةعماقلا بوبرلا

 ةطرغللا ةكرحلا شنت | ضعب يفو ةطرفملار يغلا ةكرحلاك ةراربلا ىبلا لئام هلا دئعا عم

 00 ةزيثكلا ا الحلا بتتجيأو 6 ١ دس اذه ئلر

 سمسشسل سس 1 نوار انشا مءرتا ١1

 كيف ١ 0 د د ةعدأ او ودغلا ىف لول 9 نايا

 06 د ينام امرلاك ةفيفضلا ةفيطللا ةعماقلا 00 ّ رار تبتبسسي اول

 هيف مضل (نازل لو ذغالا نا صقابو قفحاو نع ا رار ةتاةل

 الد رطادر ك5 أ! اممضهلا ىوقي نوعس# لع ا يملا هسا م جان مير كلذلو فيعض

 ع را هلل كر كيلا قالب تلا يلفالغل هي

 يركسلا نيبجتكملاباهر رض كر ادتيو يقزلا رلا مطب !اورايخل او صاجالاكةبطرلاهكاوفلا نم
 هدتس هده هلا [_ هليل لسشسددمسددءدلب

 قرارا ( نم لاعتنالال قبلا انك !!ةيف سبلبو تايمحأ «بجويف نفعتيال ىتح

 ميك مك 0 ١



)151( 
 0 | نم ةبستكم همي دوغ ةرارحابنقيتعلار غ نال قينعل اييراتكل ادإو اهللاو ر هلا قرعلاب ريتك عوش

 ١ اهنالع امجلاةر 5 0 فيرخأ نال فج هناك فرع لا ىف مصل أننا ايتام ا

 1 هيرشةرثك بنت وادب هيرشر ل لجأ + ءالاب لا شغال ةرثكيادر ا املا 20 استغالاو ان

 َ ل0 ا 0 نا 1101 سراتكسالاو مازلاو ةلزنلا ببجوي هلال سأرلا فشكو

 4 ان لع ل انفر هلا ىءاوهلا فالتخاو ىنفعتلل ةلباق اهنال ةهكافلا نمر اثكتسالا

 ا ىيرخلا ىل طالتحلا نال ىلاذاو سمعا ا ع بلجب هيف ع عهنلا اماو ضارمالا

 ءاوهو ىغبني 8 لئلع غرفتسي مل عوقل َن تكرداذان ِك دبل ارعق ف 2 العن لع

 نوعا ثادحن عب ايمحلاو ضارمالا ثو دح لولع نيعم اة اك اوفيرخلا

 تاودغلا درب سمز رتحيو ةوحن وراح أ ملابال ةيوقلا ةيودالاب عوقلا عوقلاب دارملاو ةلاحمال
 راثدلاب ءاتشلا أ 0-2 00 ياس الا و

 حصص مصل تس سسسسلا مسصخش7سلا مسسسيرسسصب سستم سس

 بما ولالا نو كيل 1 بوطر اال

 ةرارع 1 انهلا ىف مضهيلا نال موسنل | نمر اثكتسالاو ةسيرهل اك ةظيلغلا غلاء اذغلاةر كلا

 نومكل اكرام دز اب الاو داشرل كتافطلملا لامعتساو ةيوق نطابلا ىف ةعمتجت# هيف ةيزيرغلا

 يىوقلا بارشل دو د قوزفلا تاراقل 0 ميصلا ادجازم ىىذلا اصوصخو بادسلاو

 رهظااذهو هعصي هيف ء عونل او مسن ضعب فو فعضيفيفعو 3 هلا رةلاو جازملا ليلقلاوا فرص 'اقينعلا

 ايذؤتو ٌُ كرصتتف كيل ابغارخت :سالاعوا اطن الذ ةيسأر هيف !مالخالا نال ب عصيءاتشلا ىفعو ةلاىا

 فىرحتت ال ء انش ١ قالالدنلا ىو ناكل باج ”عصو هليأ | ذهيف لقب ملو. و لئوقلاو ءاضعالا

 تاما 0017 ءاتشل | ءاوهفالخب 0 لك نيعم ىورتفلا ءاوهن الو ه:ففيرخ هلا فرحت امك

 د ةبرشالاو ةيذ غالا 5 كاملا 20007 5 6 هد م لا !ف تام ايل دا عفان 4يف كفينعأ | لِ دونلا

 »* باوصلاب ملع |هللاو ءاضعالا عفنت "و تالففل "ليحل اذغلا هضه دعب دولا ت ارحل اناهاوقأ



 تسسلم سس يصمم 0 اضف لا لولا ع ا

 0 ب ودألا 1 ا 6-0 ةئتءازجاب مل 0 ةهجا لاق

 ةيرورض رضلا تسلا :بايسالا ىف, بفويصتلاوهويزاحتلاواديلاب جالعلا ةيغيك ى اب يا ديلا

 صخ# دفو صوصخأ أ فرصتل اوه ح الطصالا فو فرصتلاوه ةغللا فر يب دتلا نا ملعا

 بلغ ريم كتاو ويطل ريب هت ز اقيو ةرثكلاو ةلفلاو طلقلار كلاطللا قه ىمءانتلا|س
 لئوصقلا ةياغل ىف ىثلا ة داحلا ض ارمالا ىفهبرب دني امكءا ذغلا كوتوهو ةناطللاةياغ يفريب دنو

 ثو دح ةهج نم ف ابسالا ف فرصتلا مكح يا ةيو دال  مكح ةيفيكل | ةهج نم همكحتو

 ريثك م ددنم لصحت ءاذغ ندبلا ىلع درواذا الثم ةيودالا مكد هم دعو اهنم ةيفيك

 همكصف ندبللاممرثكا| ةسوبيو ةرارحو|ةبوطر و ةرارح هيف ث دحب ةريثك ءارفصوا

 ءاودلا نالء اود ةهجلأ ىلت ن مءاذغلا ىل ذريصيالو ةيودالا مكجةهجلا قلارط

 نبللاو علخلا ادعبالا ارث وال هنافءا نغل ١ ف الخ ةيق اب ةيعونل ا هثر وصو ديلا وب مسج

 اسجاولا نوكي ناام ه١ ضرما ىفءاذغلا نا ملعا هيفر وبال طاخ هنم لصعت ملام ناف

 نامز ينو نار“ ايف ذو ضارمالا نوهتنم يف نوكيامكل والا ىلذك نوكيالوا داقفا

 ةعيبطل نالعللا ار واجن الين أ !كوصقل |ةياغلا ىف ةداعلا ضارمالافو ى ٠ لد هل اةيونذخا

 اهنانىلعا همهم نع فرصت نأي غيني الك :ضرملا هاوص عف دب ةليتمصتترالاهزه وفاز دما

 يذلاوهو ين ناثلاو 1 شدي زي و دسفي و دسفيف همضه و ءاذغل لع لبشتال ةل اعل أو ذه يف

 وكس انك لولا امهنبناطسو: لوا لإ |. نيفكت اكسال د ايا 05

 ضارم الا ىف نوكيامك ىن نال ءزالا دي دشلا ديزت فو ةنمزالا ضارمالا | دنب | يف

 نسله را كل عبو ةدحلأ نم نوصقلا ةياغل | ىف تسيل ىتلا ةداح ١

 لوقبز ناحل ا ضضارم الا ىف نؤكي امك ليلقلا و ريثكلا ءارذغلا ىف طالوتلاو و ثنل اللوق دزيو

 ةريثكتو ءاذغلا ليلقتو نامزالا ةباغ يف تسيل ىنلا ةنضزملا ضارمالا ديزت يفو قلطم
 ول



0 

 ان انركذ 5 0 ىلاراش أ واعم امهبسح) نوكي دقو ةبمكل ١ بتسحع نودي دقو ةيفيكلا بسسع نو لكي لق

 1 ماكح فرصتلاور وريب دنلا ةلمج نم هيا هتلمج م يضرم اس لا يا نكل هلوقب

 ١ 0 ضل ِك 5 نع ةىصاود 2111107 0 1 3 و ا ا رينلا اوان 1 همددت 4 دل هع

 كل سمسم ممل حنا

 هدسسسسس سس حاتشجلاسسسللا شلل سس سس سس سجس سس سس يس سس سال سسنسساااسلا

 دقو عو 4 ” ينس 0 تام يما هون قيغل

 ةوهشلادسي ةتيمك ةرثكبف 5 ةرااكاربم كبت اك نأو ب د درو 1 لد ٍددر ريغ 0 اكن أو ةريكد : نك طالخا

 ةيئاذغلا ق هكاوفل أ لاو لوقبلا لثماذه 7 رك طالخالا ديزي الهي ذغتةلقب مان لسسو
 ملل مكشدلعل لم له سلسل

 هذ ديو نافيعض ةوضه و ةدوهش ىف / نال 1 هتيغيك نود 2001101017107 2 ا اذه اذ كمي دقو

 نك دو ءاذخغريصب ن ال دعتسم طلخ قووعلا نيود لف لوكيل اباد ل ىلا جانحم

 ممل

 ىيوقي هنيدغت ةرثكبو :ؤارمتساو ةىضه ىكمي ةر | دقم ةلقبف ةيوق اهيف ىلا ةيعيبطلا لئوفلا

 اك ايفغل |! صقني دفإ ىوب دل ىضختو ضيبل انوسالسا كانا سورا عدو

 را كح

 لثم يف ءاذغلا لضفاو يندب ءالثما مضهلاو ةوهشلا عض عم عمتجا اذ  امكانيكو

 جازم ءوس نع عضل ناكا ذا سخل اك دعملل ةيوقثةيئ |ذغلا ليلقت ص عمجن ام تقولا | ذه

 لعفيامكافيك وامك ءا ذغل ارثكي دقو نيينو | نيخوبطم در 5 : جازم ء 27 ام نأ اير اكوراح

 اضياو ص 5 دولا نبق ةسيرهلاو نو وجعل أ م قل ايقباب لوذغيف ةيوقل اةيذ اير الرو يه نأ 7 0

 8222 تمي شتي سمح ٠س٠سل لاا سلة خط ملل هسا سمه مسلم  سسس-سلا همس مميت حش سلا سلسل تصل سال

 نك روكيامك نوفنلا عو بالا ربق ةرللاو هن سا مولا ءاذغل ارث هد نق

 يذلا لوني ياا ينعي تيل 00-0 ا 110

 سهم سلسل د سس

 1000 اغلا ء |ذغلارث 0 يل فيطللا ل



 ( ارت
 اسس لا 0-1 يي ب تت مم سستم

 لعفني هناذف ع ا ءاذ ببسي عا دص هل ضرعي نمكب بس ى لون دأ هعجوي هنم وضع سح ديلبت

 جانت ةيوشملا ورل او ةسيرهلاك ةظيلغلا ةيذغ الاب ةسح دلبيف ةعروس ببس لوثادأ نك

 ددسلا فوخ دنع ددسلا هثاريا نمد اذ |ىوقوتي نا بجي ءاذغلا اذهل معتسي يذلا يا

 لست ةوقل اة دام ن الفوتلا ةوقل |قي دص ناك ناو ءاذغلاو ةدي دش كك رح هيلع كرحتي ال نيتح

 ولا 0 يذلا نقرملا تاتي اهودعوهف ملاصلا ءا ذغلا نم

 ِ ارسل لعاف لمع نال هيف اهلعف صقنوا ضرملا نع تضرعا

 ءاذغلا ارادقمن وكي نأ يغبنيف كل ذكن اك ناو هل مواقملا نادقفل ضرما ئوقي حو دحاو

 ضيرمل ا ٌةوق نم كل ذ فرعيو ضرما عفدب هنو دبةوقلا ىفث ال يذلارادقلا ضرملا ىف

 جاتحيف ةفيعض تناك ن 17 اعل 00 !ىفاصوصخوريسيل ْ ادقملا 3 ةيوق تن 1 ١ 7 اف
 قلل 1 ايما

 1 ا يمس سس.

 تاق درس ١ ا١نساحل يي دهذح تح 0

 نامز لا ةوقلا ١ لقبيلرثك 00 ءزطلا ضارمالا ىف ةوقلاب اهمال تان يلب ةرثك |ضرملا عم ةريثك كلا

 ضرما ناك نهتنملا برق دنع يأ ءاذغلا انصقن ىهتنمللا برقا هلكو قيم واقطاو ارح لولا

 م 0 5 اي ا تا
 تممسشسل سمسم سس .سسسسصطلا سمسم سس سس سس ببن” 22.-لل2-_ سس سسسلاللا

 ك0 ةهمسسسس سس مسا سس ا ااا سس متل تتتبتُتللللسا 222مل 222222322229272

 "0 0 نلكااذه نتا اف بالج

 جل افلاك ءاذغلا ليلقت هيف بجي اهتموا ضاوخولا|] 2 نيبابلا الأ, قاوغل#

 ناسب ايلا منشنل او قاوفلا دريالف ةيداملا ىهانهه ضارمالا نم دارالا تلق بطرلا ينشتلاو

 ىلذكو ءاو دلا مكح ةينيحل أ وذه نم همكحف بيطرتلا لج ال امهيف ءاذغلا ريثكت نالو
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 ايلات ةرمالا كالم اهنال ةوقلا ظفعت ىو ١ ةح لوف !١عيرس قيطل قرم لافف ءاذغلا بجو

 يىذّؤلاو دعلا عم 8 ةهو 10 وضرملا 8 ةدام 5 ند ةلغتشم نارح 1 أ ىف ةربدملا ةعيبطلا

 ةوقلا اعارسو مهال اب لغتشت ةعيبطلا تلق همضهو ءاذغلا ىلا هجوتت قيكف هل ةده ايطار

 جالعل ااماو * ةرهقتو 1 يع مضهتو ب تاكعملا 0
 ظ.هسحه لسلىل-لا_ لس سل١لحلاائششل شتت تا تتت__ تنل يبتتتلللال_ 222تتتط عسا

 0و 0 ع اعيلو 0 الس ال حز 0 دو 0

 ذِح لابو اطهر دو رب دير نان هذزو 0 4ييبنات بانر ناالاوط ص لاو دخل د ؛ جلاعي

 ةيودإلا تاج جرد ناب عوجتت“و ا انعاصف ةيناثل او أك والجر 6 !١! ىف ءاود ذخر ا

 ؟ عد والك ! ملول كا دسم يع م

 همدسل قارس ا ا ا دل

 0 ا م يصوم 7
 لى ا لكوعض وو هيفا وةهجازم ا أ أر ومالا ١ ها نمضتلفو دن حلا لالا ةرشعل أ ع ايشال أ

 يح ىمحصلاوضعلا جاز 1 ديننا ناافان رشا جازم ام أم اهتوفوقكراشملاو عضوملا ى دعأ نيينعملا الك

 اة اا اي ار لال ال ا لأ جاو را اللا

 الثم هلب اقيام ءاو دل | نم ارادت أجازلانع جورخلا ةيمك انفرع يب فرم اهجازمو

 ىييصلا هجازم ن ءدعب دقفارأ - رولر ماا .ازمكادراب يبع ديفا ماينطواكاو

 بيقل اكأر احوضع ١ نيكيل ذل يذلاى بصلا 3 ازطا ناك ن اوريثك ديربت ولا جاتحتفار 26

 ةرو لا اوفثونالا نيم سنحلا كمن ريييسلملا لوفكراح ضرم هل ضرعو

 قاعتيام اذه ةراعح عاوز در ابلاةع انصلاوراحلا !| ودر ايلا صفل اوثتابشلاو ةدوخيشل | نسو

 ناهتشي ناد اك نان ذاق انهه نوناقلا كيب اكح رش يف يرما رويال | لاقو عضوملا اند لحب



 / نع )

 ميظطر طخ يف هيلا ريكا ديرب كدر ربواراحاضرم ضرماذاج .ازملاذ ١ رابلا عيشلا اوهو

 اذهو قرتحي هاكيا سباب هز هواوي نيتها ارملا رورخ ىلا اثلاو

 ةينيحلا يوقءاود نلاج انحمامه دجا ناوه ناهبتشملا نان لاقل دولا امامح 1

 هجازم نال: ةديدش ةرارح | ضارعا نالرون اح !١وءاقمح املا

 ةموادطاو حال الا ىلا جانسي ال يبس ىلارظنلاب نكلار اح ايضر هضرم دقوراح يلصالا

 ةيودا نولا جاتحت#ار اذ ايم رم ضرماذاج اوما |دوربملااماو فيعض هيبس نالديربتلا ىلع

 رالاب اب لب يوك تسيل ةرارح | ضارعا نالديربتلا يوق نوكت نا بجتال نكل# دراب

 ءأ ءاودلاب عنقي م« ءاضعالا نمف ةقلخلا اماو ةموادملاو اوراركتلا ْئئلا جان انحي ببسلا ةوق ىلا

 هةهسس هش مهبل

 اذنك ولم ناار اسفل لس زميل نر اجار كارلا ع

 هللا دمحر فنصملا لاقةيفيكل ا يبوق نوكيال ءاو دب ءاضغلا كلذ يلا تالضفلا هنع عفدنيف

 يي |نوناقلا حرش يف

 قلخل انه ليماو محلل اب ةقصتلم ج راخ + نماهناف نيلجرلاو نيديلا قف ىنلا باصغالاك

 8 | جوست الاهيف ذفنت يتلا حورلا اذ الكل نك ى اانا, نجلا م فيوج# اهل سيل

 انوجم اهبصغ لعج اهترثكلاهنالةرضابلا حورلا فالخب ةريثكب تسبلاهنالرهاظ فيوجن ٠

 ينيبن اج نم فيو هليذل ان .ريبن اج نمو ادجاو بناج جنم فيوجندل وكي نااما لوالاو

 ةئرلا ةبصق ماسقا فيو اما نم وردصلا ءاضخو ند انام 0 ناحل ايلي ناف ةئرلاك

3 
 جر اهوا لخاد لم نيوجتل ١ىل ل نوكف ازاام مادح او بناج نم فيوجن هل ىذلاو

 يي ذلاو ني ديل او نيلجرل |ىفنيذللا نيئارشلاوة درو الا لثم طقف لخا د نم هفيوجت يذلاف

 اهنصو ماسق |ةعبرا ةذهفر نصلاو نطبلا فيو وج يف ىنلا باصعال امطقف جر اخ م هقيوجت

 ةبلكلاو هفث احن تحتو هز زلتلاما قيطل ااءاودب عنقيال يا كلذك سيل بيل اهلع اضعالا نمو يا

 غجو ضعب د امم لدم يوقلا ءاودلا ىل | ىلا رقتفيف هبناج نم ءاضغلاو قيوجتلا مدعلاماو

 أ
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 را 0 ْ

 ا ايل ساس ١

 هيلا ذفني نا يف ءاودلا جاتحمف ن دبلا فارط !لثءا ديعبو ا هيلع دازيال هتلعل ةلد اقم 0

 المادة  '
 تناك اناامكف ةكراشملا اماو هيلا لوصولا لبق ةاوقدسفيال ننح ة دئ از ةوق ىلا

 ةبدح نال لاهس الاب تغرفتس |اهرعقم يف تناكن اورار دالاب تغرفتسا دبكلا ب دحم يف

 ا اشم هاك هل 1 مدل اشم دبكلا 0
 2222-2-0 2-2 حجت

 00-6 ١ سل 1 يسر 0 ماسسل حل حتااشت٠تسلل ختم سس سس

 ش دبكلا دامض يف ل دنصل او درول اك يرلا بيط ضبااةربخ هيروك ذا اوضعلادا ه يا ةداوم

 : ةيفيكدل اء اصمالا كاتنمدخأو ل لع يا هيلع درو الو هتوف ظفحي نى ١ دح بلقلاو

 ساحنلا را جادبشاور اعز هراا لال ةشيدف يوكت اف لولا هحورل حازم ةفلاخم

 "0 كيالق وب درشلا فاماو اوعجوأ !اةدشل ين ٌؤيفاعي درسالر رضتو هل اتلف سحأ داي يل

 لوقلاو حا ورالاو ندبل |عيمج معي هضرمنالرهاظف سيئرل ! ىفاماو .هاو سيئرلا ىل اهتم ل ئداتب

 حيشلا لاقاريثكهح اوراو هاوق خر فتسن الثل ةعف د سيئرلاوضعلا داوم يا :داومغ رفتست الو

 ةيئ دبملاو ةسايرلاةاع ارماه دحا ةثلث قرط سمفوضعلا ةوق ةهج نم عافتنالا اماو نشيقاولا

 'ررضلاب ندبلامعدق نوكيف نكماام ةيوقلا ةيودالاب ةسيئرلا ءاضعالا ىلع رطاخت ال ناب

 253 امه دربت الو ة دح او ةعف دامهنمخ رفتسي نا جاتحي ام دبكلاو غام دل نم غر تسي ال كلذلو

 ظ طفل سيرلا ةبيط ةضباق نم اهلخن مل ةللحم ةبو داب دبكلا اندمضا ذاو ةتبلا | ديدش | ديرب

 ةاعارم ئناثلا قيرطلاو دبكلامثغامدلا مث بلقلا ةاعارملا ذهب ءاضعالا ئلواو ةوقلا

 تايمعل ا ىف يقست ال ىلذلن ةئرلاو# دعما لئثم اسيئر نكي م !( ناو ونضعلا بكرتشللا لعفلا



 ( ) ١107

 هك ءاك ذةاعارم ثلاثلا قيرطلاو دربلا ديدشا دراب ءام ةدعملا فعض عم

 ةيفيكل|ًةيدرلاةيو دالا ل امعتس ااهيف ىقوتي نا بجي ةيبصعلا سلا ةيكذلا ءاضعالا ناف

 نمضتتفوضعلا ةعيبطاما ىا ضرار ادقمام او اهريغو تاعوتيلاىةي ذؤملاو ةعاذللاوا

 فيعضلا ءاودلا ةلامحم ال هيفكي ضرملا نم فيعضلاف ضرملار ادقماماو ةعبرا ارو

 رقتفي يوقلاو اهترثكو هضارع اة دشب هتوقو اهتلقو ةضارعا نوكسب ضرملا فعض فرعيو

 اهنم ىنلار ومالا ةرشع ياره اظةرشعلا لا ىقابو ئوقالا ءاودلا ىلا يا ئوقالا ىلا

 خرسعل او نع رملا را دقم وؤيفعلا ةعيبط ىهو هتيفيك ةجردوءاودلا نزور ايتخا سدح

 ةدوربلا بناج لا ةيعيبطلا ةلاحل ا نم هجورخوا درابوضعلا ناكا ذاالثمرم امرأ ىلا

 لصفلاوةدرابلا ءايش الا لوانت :داعلاو هحوخيشلا نس نسلاو ثنا ضيرملاو نستْجر ذ يف

 يوق ليلعل اوضعلاو , مغلبلا ةرثكر اء لدت ةنسسل او ىلامش دلبلاو ةراصقل ا ةعانصلاو ءاتش

 كرا لاب يلع ذحو قون الب بيبطلارس يني ف ةيفيكلا ةدي دشل هللاديو دال المح نئلع

 نيناوقلا ثلاثي ااهنل اثواهنمةبرشل ا مامتو ةعبارلا ةجر دل لوا يف ىتلا تتح ةرارحتلا ةيوقلا

 ا 0 ءا دعب 07-200 هيلا لا ةثلثلا
 حمم حس بي بس بس بس ل يبا بل ا سا

 مسسمسسلل سس حشيش يي _ _  ب7بتسسل مسسسس_ سلما .بمسمسعح ست ا بسلا حبسا ا ببال سس ا حا سا

 ين ا ا نا نط نا ةفرصلا

 0 فانليا ا

 تاغرفتسملا لمعتسي ءاهتن الا ىف مثرثكا نو ١ ى مح لأ بيهلرسكب لغتشي ديزتلا ىف مث نوناقلا

 قلعتيام اذه رثكا ةوقلا ميك لعمل طاطخالا ىف مث لفل ابليلهلا لامعتساب حسأبالو
 مسسسمسلع سسلسلل سسسسسل سس سسسلله سشسسلللل ه2 حس سس سس سس سسششّنتن ششي نيس

 ءاقلو حرف غلا ضارمالارثكال ةكرتشملا ة ديجل ات اجل ادملا نم هدو هول دالا جالملا نساوو

 حاورالاو ئوقلا ىوقيرو رسلاو ح رفلا ناله اقلب ضيرالارسب نم ءاقل يا هيرسي نم



 . ( عع)

 هس ص سنس سس حش ساس سسسسللا 202227 ا

 1 يملا نم تدر د دفا ىزئامر تح 00 ا نم ةمزالم

 5 داهمت ادع هقوشعم ةيوربق' معلا علا نم ءافجلاو أ ءاوئلاوو هلا مالآو بيبعلا ةقر افم نم

 يهب راحل را عجيل فدل كش دو
 0 هورخآ ءاوه نأ | 1 0 اقتنالا ا هي 5

 | لكم ةرارجام ضروف بمبش نايا ناالثعرخ] لصف نىلا لمضف نمور خآ نكسم نلا

 ” 0و او: در لوزي ءدبغ ليلاراج للضفو اراح نكحبسو اراح ءاود نم ضيرملاا

 كلذ ورهالا عج وىننماب اصئنالا 0 صح ةئيهلا مخل 8 دق ودضل اب ملاعب ضرما نال

 باصتنالاب للعتيف رهظلا تارقف كالا هدانا رز يولع نيرو طع ذا

 ْ 000 نيستا دل وختام رم حولي عوش * ىلارزشلارظنلا عفنيدقو ةكرععلاو

 ٌْ يبملا فاك اذان يعيبطلار مالا نع ةريغيو يبيلصلا عطاقتلل ض رعي ببسب ث دحت

 يىهبص دعب هن الرين الأ لكل ايوب السور بكو هاب حوش يف داحلا يىوقلارظنلاب لوحالا

 | اهلالا اقارفتو| بيكرتلا ضارم او:لاق اهنيلل ة داقنم ةعواطم هٌواضعاو ا

 ١ 0 ؟ناماو ةلطفطم كانهاهنإل يئزجل ىلا مالكلا ىلا اهريخات نلوالا

 اك ونال لربك )او لاصتالا قرفث ضارما نم معااهنالوا يويشو 1 و ةرثكلف انهه

 || جالطو جارملا ءوس ض ازما جالع يف ماكتنل جانا ءؤس ىض اههض ارم نم ضرمولغتت
 قالطالا لو دضلاب هجالع نوكيف امكحتسم نوكي ناام .ها هنال ف انصا هئلث ئاعج ازملا ءوس

 01١ د لرالومتل و نوكتلادس يف نحط نانو ةفلقلا |دملاوهاذهو

 ٠ يلادبف جانسي نوكي نادوربن اماو بسلا عنا طفسلاب مدقتلاو ل صحالقاا لادخالصاو



 ( ١اغ98)

 عبرلا ىمح ةئوفع ةجلاعم ةقلطملا ةاوا دملا لاثم ظفحل اب مدقتلا نئيمسيو طقف ببسلا عنم
 1ك دلال رادو اد ل

 م را ويامن اخ سا ما لامر نفل
 يني اد سبل 6 ةجل اعملا ةريب د ميو كل جازملاءوشو

 اهعفد نكميال عوشب تقلعنامل ةرارح ل١ نال ىل ذك نامامناو دضلابرا اعلا و هئ اهتنا يف

 جيردتلاب لب يزيرغلار 56 أءافطنا نماف وخ ةدوربلا ةديدش ةيو داب ٌةعفد اه افطاو

 !دراب ندبلا ناك اذا ةرارحأا :ديدشلا ةيودالادارباعنتميال هناف ةدوربلا كفالخب

 يزيرغلار احلا فعض نمولخنبالف مكحتسا١ذا درابلا ج ازملا ءوساماوةدربملا داريا عانتما

 جازملاو ةعيبطلل ةقيدص اقلطم ةرارعلا ن الواب ارثا ةاو !دملارث ٌوتالح وادج هناصقنو

 رمامكس ونيل اج به ذم نيلع عونلاب نات دحتم ةيزيرغلاو ةبيرغلاةر ارعأا نال يعل

 رمالا ءادتب يف درابلا نيضست ناف ةلمجل ابو عيشلا لاق ناسنالا ةجزما ثححب يف ةريرقت
 ابعص ناك ن او ءاهتنالا ىف نيضستلا ديربت نكل ءادنتبالا ىف نيخمتلا ديربت نم لهسا

 ةفراشمواةزيرغلا نم ثوم ى » ةغلابلا ة دوربل ا نال ءاهتنالا ىف درابلا نيت نم لهسا

 عوكبيال ل والا نافيقدلا نرمحب نمو ةحيتتلا قرم وس نول انه تي اوت

 ةدمرصقاورز] هس! قيففلاو ءالاؤوشنلا نس يفاصومخو ءربلا نكمم يناثلاو هٌؤوب

 بيطرتلا فالغب لخا دو ج راخ نم تانواعمدل ىيفجت ١! ىالرهاظا ذهو بيطرتلا نم

 اما وةةيناطفنلا او ةيندبلا تاكرجلا ببسي تن اغارفتسالاو تاليلحتلا لثم عئاوم هل لب

 قير لف لاير دعنا نكب ملاماو مكستسم اما ج ازملا ءوس يا نوكحي نا ناانيرلال
 ميسللا .سسل ا -ادسيسبسب مل يسع ممهد6 سيسي مسيل سس تسسصي٠س

 ا | لوا يناماو هببس لا: زاب طفحلاب مدقتلا هريي دتف ثدحتو نوكيا
 مميش م دمسسم مصب يمس ملم

 جازملا ءوسو ظفح اب م دقتلا عم دضلاب ةاو دلل ي اهم هبووتين دو كحتسي ماو لجحيبل
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 ” غل نائب أوس ؟ءلاب ود نابلاب لدبا رب اداطلا يلا لنج تم اجذاس ناك أ
 0 ىلخ نأ ةئا 5 دعي هدب لحل 51 اهغ رفكسي كا لذ اش نم أمد كا تغ رفتسا ايدام

 ظ السي ام اضبا لدب هنيفيكرثا هب ود 000 0 ارفتسالا دعب

ن المتاع ازد بحت ىلا ء اسال
 0 !هيقراطجل او ةرشع هب دنعم وق غار قر فسلك نطو اي

 ١ الا ىرب لس ويطل ر 0 الرا ايراال هزل ؟ديب

 ١ ةرعلا ىل ايف عاري نا جاتحتال يعض قيرعت ىلذكو تفخريش لثمب ةعيبطلا بلت
 0  يمكلا بحت ام |.ءالتصا نكي كا نال تام هلا مالا كان: الئمالا اه دحا اهدعي يتلا

 ئوفلا عيمج ةوق يبا ةوقلا اهينا هين او غارفتسال هداك عملا ةيفيكلا بسحت و اةرثكلاو

 ىلذ نع غلام عضلاف دي دش فيلع غارفتسا لك يفطر ث ةيذاسفنلاو ةيعيبطلاو ةبنا ل

 لمعتسيف غ ارفتسالا كرت نم اريثك : لهسا نعل او ةكرل ا ةوق عض ناكامبر هناالا

 [وايبلاو | لسيلا ل ةزارخ يللا هانم ةجازملا 0 اي او وع كس الأ

 ١ ةراح ةيوغلا ت ادرفتسملا رك رالف 3 او ةرارح أاما غ ارفتسالا نم عنام هنام م ذلا هلو

 ا ٠ ةرارح ادار عازل تدي لحنا نامت لاو لظنعلا مج وربص 17 أو ةدومحملا< ةسباي

 | نرابلا جازملاام 2 0 11 لا هلا قرد :ا:بايتشالاو ع ركما كفي وأو ةسوميل ارا

 أما رديروينرحاب را ةعم ع رفتسا عسا كارو ماظل عاوب |نالفمدلا ليلقلا

 اهعبار 2 [مسلا اياييفنلافوشفي وشاف ضب مالا لابن العم اهالا شازهز لوط كلطرلار نط جازملا

 ا ا اا ا مس

 .ةفاضقلا طارفا اها عنام نمسلا طارف نوط نب تلا ىلا ةفاضقلا طارفاف ةنحسلا

 انوخ غ ارفتسالا نم عنام طرفملا نمسل لاو ح ورلاو مدلا ليلق يف تفرعا يالا

 حالصا يفريب دتلاف هقورع قيضل داوملا ةكرح ببسب قورعلا طاغضن | نمو دربلا ءاليتسا نم

 ' ١ ةيرشالاب:لملختملاو ىيضقلاو سايلار اهلا اما مهطالخاليدعت ذج ره الا ولق
 ١ | 0.1 عدلا ساو هيام ار للباب نيمسلا كامارو ةطرايشنغاالاو



 ال
 اريل ا اع

 سس سب سس سس

 وا نك تفعصضص يذلاو ا 0 عب م ءاعمالا ح ورقو برذال دا دعتسالاف

 ءاعمالا حورقل 55 0 ناكر هلو كعم سلاف غار ةتسالا ع م ار كرح#و نيله لو ١ ذ ناي هزطب

 ًايوف ءاود نولمتحع الف برذلل نيدممللا : .هعلللا رع ١!: )| دج هب نأ اراراصت امهنالرهاظ

 ايدج الط ةحش ام ندهضي ربك نانا 00 ين ور لز اون نم مهبرذرثكاو

 نالف 5 نئمرهلاىفا ةاما عنام ةيل ازيللاو مرهلاف اذ نسل ١1 اهساد هس داسو * مغلبلا نم ن وكي برذلا

 يزبرغلا مه راحز الو اضبا ملا لال ا اوادج ةفيعض ها وراو مهاوق

 ثتاغر 0 بعيد : لمتجسي الذ 5 يسال مهءاضعا نالو تابو 5 !١:ىرجت

 هب ث دعا لوثح غ أرفتسالا بعتب مل ًاتيامير ,ئوقلاو ءاضعالا لما ياهيا نا

 00 ظئاقلاف تق ولا اهعباسو * لا امثةللاءأ ادد نأ هعضوم يف هيلع ىف :ةةنادك يع ارفتسا مود مج

 ماسملا نالفرعل ادي دشلا تقولا ىف اما عنامدربلا ديدشورخلا ديدشلا تقولا يا
 لاطو ١ ىلا دال م لدعتشساو انريثك هيف للعتلاو نطل كقو 0

 008 للا ساذج ءاودلا و ىدبلا ج راخ ىلا ةدالا بذجي ىج اجلا ملال

 ضارعمالا ثوو دح ىلا يدؤبو اهمامتب عفدنت الو طالخالا د

 ا ةئسملا رثكا نأ ثملع 8 :رطخ نعول ال نيبوقلا نيراح ا ب عمجل| نآلو

 ىنم ثتفولا ىل ذيفةوفلا 5و ١! ةظن ادم نالذ دربلا دي ديشلا تاقولا:ىف ام اوف

 هب ى انهبنوطا ارقبامامالا لاقام ل .« نئاعحورلاو ةوقلل نهوم ملعت امك غرفتسملاو تامهملام 3

 6# بد دش ا طءةيصاع تقولا ىل :ياالخا وسال باو

 ل صمم + يم يرد

 ا أنواع ان يوت ءاو دب كغ هغارفتسا ١. ىلع مجبل ع "ال غارفتسالادتعي مل نمفو داعلا
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 ا لاةكلذلف ضعبلا ىف لخ ا د ةرشعلا هذه ضعب نا ملع او داتعي ممتح يطل ءاو دب اليلق اليلقو

 هغارفتسا ىئلاجاتحب ام غارفتس | لك دنع ر ظني نا يغبني دقو هللا ةمحر لماكلا بح اص

 يذلا دلبلاو ةنسلا تاقوا صمرضاحأ | تقولاو هلو ضيرملا ةوق يه و ءايشا ةنس يف

 رظنين اف ضيرملا ةوق ينرظنلا ١1من طاخلا ليم يىلاو ٠ غارفتسالا ىف هن داعو ضيرملا هنكسي
 قيياكك نا أو ةعف د هغارفتسا لو ١) جاتحي | ا م

 تثسيلةوقلا تناك ناو غرفتسي مث ةوقل |عجارتي نا لا ةيوقثل اوريب دتلاب لغتشي ةفيعض

 روختالئل ةريثك تا ءف د ينو اليلق الم رول احا عريسا يملا دربكوتل

 يغبنيف دلبل اورض احأ اتسولا ب سوط نسبا غرفتسي ام يفرظنلا اماو 0

 دلبلاو الدنعم ءاوهلاو افيرخوا اعيبرر ضال !تقولاو بابشلا نس نسلا ناك ن اةرظني نا
 00 نوط نسل ناو اوذفد هغارفتسا ىلا جاتحتبام غ رفتسي نا يغبنيف كلذك

 دلبلاو | ةدوربلاة دي دشوا ةرارحل ا ديدش ءاوهل و ءاتشو | افيصرضاحأ | تقولاو ئاشملاوا ظ

 هغارفتسا نىلاةر ورضلا تع د ناذ غ رفتسي مل ةشبعلا دالبكاراحو | ةبلاقصلا البكا دراب

 غارفتسالا ىلا ىتج اح دنعرظنت نا يغبني بابلا | ذه يفو تاعف د يف اريسي ٌعرفتساف

 ءاو دلابف ءاتش ناك ناو ئقلاب قوف نم ليلعلا غرفتسي نا يغبنيفاغيص نامزلا ناكنا

 هيف نوكب يذلا تقولا ىفو ءاوهلا درب دنع فيصلا ىف ءاو دا كوانسا كيلي ليسللا

 ةيزيرغلا ةرارعأ لال ليي ذلاانينولا فوراهنل اوه ءانشلا ىفو ةيوق ةيزب رغلا ةرارعلا

 هناف ةداعلا بسحب ندبلا نم غ رفتسي امر | دقم يفرظنلا اماو ندبلا رثئاس ف ترشتنادق

 رادقملا غر فتسافلهسملا ءاودلاب غارفتسالا داتع ادق نمم ضيرملا ناكن افرظنت نا يغبنب

 يغبنبف غارفتسالا دنعي مل نمم ناك ناو ىفوتريغ نم هغارفتسا ىلا جاتسي يذلا

 سشكيلابو | لهسملا نود عوقلاب داتعا دق نممن اك نأو قوت ءارإ تكل ار انما نر روكما ١

 لوقلا لمح ىلذكو قفواو دوجا هنافاه داتعادق ينلا ةهجل أ نم ع رفتسي نا هك



 «ةلسل

 هنم جرخاف دصفلاب غارقتسالا دانعادقت ضيرملا نوكي ناوهو دصقلاب غارفتسالا ىف

 ةداملا ليم بسحب غارفتسالا اماواليلت البلف هنم ج رخافدنعي مل ناو كنجاح رادقم

 تناك ناو ةردملا ةيو دال ب اهغارفتساف بدحملا ىلاو دبكل ا ةيحان لاهل ام ىاملا تناك ناف

 ةعيقملا ةيودالابفاهمف ىلاو ةدعملا ىلا ةلئام تن اك ناو ةلهسملا ةيودالابف ”رعقملا ىف

 ةنفعأ ابفاهلفسا لا [صوصخو ءاعمالا ياا ةلهسم ابف اهلغسا ىلا تناكن او

 ا :هسغلا لاق * ةريثك دئ اوف نو ١ 1 اومسشلهتلقنو عيضوملا اذقكق لدلاكل يدع اسالاف امال

 هس ص سس لل حين ليل تتآآأ

 همك ىاللالوذ ٌريام جارخا اه . دح ار وم | ةسمخ غارفتسا لكح يف دصتت نا ىغبنيو

 ندبلا ىف ناكول الثم ةيفيكلا بسحب ءالتم الا وهو هتيفيكبو | ةيعوالا بسحب ءالتم الاوهو

 جارخا اودلا ىئاقسا يف كضرغ نوكي نا بجب هتدحو ةتيفيكبواهترثكب ىذؤُن ءارفص

 لاهم هنا شل اهسالا ةرؤضلا ذه لتفيفر وجي الف طتف اهجرخب امب ةداملا كلث

 لمتيردقب كلذ نوكي نا اهبن انو طقف ءارغصللهسي امب عر فتسي لب اّضي ىغلبل اوءارقصلل
 0 كل و وق تن 0 ضير ما ةوقدلمتحير ني نوكي فا

 مدسلا

 1 أ نوني علاؤفتسالا م 1 ام لب ج رخبام ةرثكح كد وخيال ىا كلو يال

 1 اوملا نال غ رفتسي امطار ةأنم ه ىباةطارقا نمهىخ : الف هل لمتحع* ضي ناو عارتتمال نإ

 الهمس تيقسااذ اورهظلو ء لئوقلا شعتني غر فتست اذطاهل ةفعشملا ةوتلل ةطغاضلا ءاكلأللا

 مممسسسلل  سسيسسسل_  سسني-- - تنس .انّنلب ب بببب”"-  تساشسلل سم

 !انوبلا لا اوبك دوصتملا غلبملا لهسملا غلب يبا غلب دقف مغلبلا ى ١ ئهتناف ءارف
 0مل

 عت 7 0 | يقتفلقس نذرت ف 2 كا 0 7 حلا 3 8

 ممم تسمم مسسسس ب مش سمس سس م ر حسم خالل مممسسسل سنس

 ا ل + راديلا. 9 7

 00 0 اهلا 05 ؛طعل | [ أو 00

 طل
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 نم غارفتسالا كلذ نو نع تك رابعا ارومالا ثلاث يااهتلاثو ءاللا نم نيلوا

 0 اهسالا ن 1 لاَ اب ئقنيطاخلا وه ون ايثغل ١ بجويام يأ ن اشنلاف نال لف

 نوكي عجو وهو ع ةلا نو. د لاهسالاب صغللإو ن دبلل ةرب دملا ةعيبطلا لعفل قف اومو لهسا
 طاخ 5 ل كيو جنلوقلادح ىل |غلبيال ءايلعل | ء اعمال !ىف

 نوكي نا اهعبار و ةنقحلاب ىقني ئلغسلا ءاعمالا ىف عجوملا طلخل أن اكا ذاو لاهسالاب لقنيف

 داعم كلمصو يعيبط ج رخ نع ج رغب ي اايعيبط اجرختم نددبلا نم يبا هنم ج رخب ام

 0 ا 0 0 ا

 اح راعسو نعتو ىذالا ىلخ 0 00 اوخ ا

 !) 0 سيالا لارا ررشالا نو د دحل ل١ للع يف نميالا لا اياك فول

 داوملا نم هيلا دريام نوأد ا اروبص هيلا لوقنلاوضعلا نوكي ناو يا هيلع دريا ه نئلع

 زوجت الف بلاع ١ وطبالا تحنو نذالا ىلخ ئه لا هنا عزعااع تم اهلالمتحم

 ايلا سماخ يا اهسماخ .اخو ملالا يوق ست سس لاو 1 ريكي نإ

 هس _تتتلللل تسسا 225 2 2--66-----2 ممتن سس ساس للمس

 يه و ةنمزملا ضارمالا ىف ابوجو ج اضن الادعب غ ارفتس الا ىلذ نوكب نا
 ضارمالا يهو ةداح .اسلا ىف ابابحتساو اه ناومظلغل كلذرثكاو لاوزلا ةيطبلا ضارمالا

 امال نكت | الا ةفيطل ةداح اهداومرثك اورطخ عم ل اوزلا ةعيرسلا
 ديف اهترثك و اهتفاطل واه دعل ةكرحتم ووضع ىلا وضع نم ةلقتنم ةداملا نوكت يا

 0 الا دعب اهغ ارفتسا بحتسيال يف ةفيرشلاو ةسيئرلا ءاضعالا ىلا بابصن الأ
 شا تم

 00 ا ل 00 0 ةتسالا لب

 0 108 و قينرتلا ع ااا فيلا اسر ينال
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 ريصت هللا اوق ليدعت ج اضنالا ف ضرغل امر امكرم الا س لف هقيترت لا

 6 00 ظيلغل ا ا 000 :هاراجا

 رش ل انا ليغ مانع يشل 0

 ا ذاهتا نيا 0 0 ,يراوقلا لابام ا هسفن يف 7
 ضرملل قل | 3 00 ا بوسر 0 تت وسر

 ه-حسم شدد شه لة س6 ستسشسسلا هبة سلسل مسلس سل

 طبالا ا 2 تر يصل

 نوكي يذلا و غار رقتسالا عم نوكي د يذلا لمشي نو ردا تن قلظم يا بذجلاو :
 حمس ا حا اا اس يبا ب سا سس ا 1

 ىلا نوكي دق ةريغب اللا مح 0 ىلا ىف اا ةلا فالولا

 ولخن ١ نتف اهريساوب م د ناليس نطير ريك ؟ م نام لولعأ ى نم لسب الحر يدرك

 لوالا ىف ةداملاةلام!بجاولا نوكبف بيرقلا فالخل |ىل اهتلاماب غر فتسن نااما
 لا بذجن ىااندرا ناقءثمطلا رارداب اب محرلا ى ١! يناثلا فو فيعرتلاب ىنالا ىلا

 نيبلا كف ايما يتلا عاجاو واو قورعل | نم لوالا ىف مدلا انغرفتسا ديعبلا فالغلا

 ةداملا ب ذج يف يا هيف طرت شيو ندبلا ى !اع | ينىنلا عض اوملاو قورعلا نم يناثلا فو
 سسنللاسششسل شبا سسسل  سسسسا2نل شاين سس ساسي س مسن لش

 بذجدير ١اذ ائلوالوالاو امهنمرصق الا ىفوأ امتهنه لوطاللا ىف لب نيراف يف دعابتيال نا

 نينا كدي ١ 1 ىلا ام نب سضردملا لجرلا ى 1! ١ نيسلا كل 02 واذانربلا

 0-0 | ولا ةروصلا هذه يف بيلا نا امناو لورسيلا ديلا ٌّط ١١١ !نيظناوم و

 ةمس ةيغيكل ةبح صم نب وكت امير ةمر وما, مالا وال لورسال ريل ىلا كيد ]ىلا
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 دصفلا باب يناذهلطسب ةدايز عوجيو بلقلا اهبررضت ئيرسيلا ديلا ىل تل انا

 ضقنب لبر يثك ن دبلل ء ءالتما عم يا + التما عم بذجت ال نا ىغبنيو ل اعتدللا ء اش نا

 وضع لى 1ع يغبنيو يا ةدامهجوت عمالو بذجلا ى أ | هج 1

 هللا كيلا حملا ويعنلا ل ىلا عف دنب الثل :ل يا عفدنيفوضعلا كلذ ى ١ /| ةدام هجوت عم

 1 نكسي نأ يغنيو يا بذا ى هل اف عجو ولاالو أ نكسيو بذجل ثيح لو ميل | هعف درسعيام

 لكل | يريبطلا لاف امك باذج عجولان افدهنعبو ذجملاو فعلا ىف نوكيىذل |عجولاالوا

 عجولا نم - ايلحدشا اتي تدأ اراصريسيتل ب ىمسملاهباتكيف يسيلدن الا نرد 3 نير هر برم ا

 بذج تدر ١ ىذلاوضعلاى !! ب ذجتالف عجولا ب ذج يبا هب ذجو كب ذج ضراعتيف

 نيكسن بج ةيلبلا نيآزت'رهنه ل اذجلا ديرت ىذلاوضعلا قةد الا ديزيو هيلا ةداملا

 ةلازاوهو وادخل ؟لسمتت ىنيكستلا را ىقيقح ريغ نكسمبالوا عجولا

 ةوذلا عنتميف حورلا ىلا 0 وة درتي هلال عجولان كسير ل نأ ملع 5-5 /!تيبدب

 ميسم  .سسيسيي_ ا سي مب

 ةدايز تناكو والثم لهسب غار رمغنس ال او اذ منا حا اكل و عجولا كطييفذوقللا ١ ينيادلا

 مغلبلاو مدلا ىه 1 !)ةايررالا ط الخالا ةدابز يه اللا ةلشلا ١/ ىلع طالخالا

 مدلا نوكي ناب | هد ايو م دعدنع ندبل ىف اهنيب نوكي ىلا ةبسنلا لع ءاؤومتلا اوءارخصلاو

 00 نلوناخلا 0 ةيفلا| 0 نسالك

 1 ا هي مل 1

 فقس امك ةريثكلا 0 ا عاطاملا ولا ةدعب جات الو

 طالخالا ةدايز نكي ملن او يا ىلذ نك كي مل ناو دصفلا ثححب يف ل اعن هللا ءاش ن اهيلع

 روكذملاهجول !ىلع ال طلخ نم ةيلغو ةرثد "سطل نب وحي ه 5 ووكيل ةيعبس امال ع

 يذلا غارفتسالاو دصفلا نيب يأ ةلهم امهنيب نكح هلو دف مث اج كبل لاغلا غرفتسا



 )١87ا(

 ىمح يف دصفلا ةيف بجاولا ١ ع 5 دكو طقست ”و ةوقلار وختالثل د صفلاريغوه

 ترريغبو يراسل ا نال كل ذو بارطلا
 بجويو ةديدش ةنوخ“.ى يل د داوملا ع رمج كردتبأ ق'ءاودلا

 غارفتسالاب ابطالارش م بارطضالاو نومسلاأ نم لانا :

 اهتيفيك# ءادرل لب ةيعو الا بسحب ءالئم الاوهو ٌةيمحلا بسحب طالخ الا ىف ةدايزلال

 ناويلصلار درب ديواليلةاليلقو عملا وك رفتسي نأ بجي ح وةيفيكلاب سحب ءالثمالا يهو

 رمأندقو يار اهظتساللو !ىلزاهنأت ىنلا ةيذغالاو ةبرشالا نم طالخالا تالدعمو

 َّك «!. خ ارفتسالا بجوت ةدي دش# دابز ةدئاز طالخالا نكت ماناور اهظنسالل غارفتسالاب

 ضارمالا ب جوملا ىوفل اءالتمال !لوصح نم ىنمالصحبل غارفتسالا اهيف بحتسي امةدايز

 ا ردح و نر اك نمل ظفحلاب م دقتلل هب رم اندق ى !ظفعلاب م دقتلا ؛ مدقتللو | ءاجفو عد د

 سخونوسو ءارشاطاك ةيوصدلا ضارمالا 4 ضرعي نا عيبرلا ىف هداتعي نمك عيبرلا ىف
 ضرعي ناد اببعي ى نم كل ذكو ضارمالا كلت ضو رع نم ن مًابف عيبولا لبق دصفيف هب م دقتيف

 | لد نيكل يدرلا ليت خرا مغلبلا ضني م دقتيف سرقنلاو عرصلا عببرلا ىف كل

 ناك ء اوس ةركتسيو غ غارفتسالا نم ء ف اعي دقو ضارممإلا كلت ضوردع ى نمانمآ لاب 0

 ل مدعل ةنقحو ا عوقمبو |لهسمب غارفتسالا كلذ
 للحم عوبجلا هما ا

 ءالتمالا ىل لذ هبجوي جازم ءوس كرادتيو نط 3 !1 ىلا ةرارحأ أ هجوتل ىلذك موصلاو 55

 لجملا ىلع مونلاكج راخ| نم تاففجملاب غرفتسي دقو ٠ ع ارفتسالا ن ء قت اععنمانابكلذكو

 جاتعب ا ناي افيفحت 35 ككاو كيل 8 ١ اهشنت قاس لبد اقر م 0 ١ 0 اص ا 0 0-00

 2020 ا ل
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 اهتيفيكل دعي ءأو 3 دومسملا مور 0 هانا ارفصل 0 03 ا دةراح دليلا قذلو و صا همدضملا 1

 درا اج ١ دعيف افك 1 كر مكيف ص امال اوةرارخ اكدازإ ةرآر باق 00 دعت دد درأ 8

 دو دالا ىلتلاقفاوم ءاودل 1 د نوكي 3 بجو ةسوبيل اوةبوطرلاو5 1 أف ١ 5
5-7 

 مي سسسيسسللا سشسللل تتسلل سس سس سس سس سس سيينا

 ' لكسمنالف ءادعملا نعضلا | اثيغم ٌلهسملا بلقني دقو ةلودئسب غرذتسي لونح لاهسالا ف

 ببسب عوقلل ١ كددعئسم وكيف مخل أدع رفتسمللا نوكلو ٍ ء م ال أ 1 أ ةر ١ د أ 1 ثم ء أ ِ دأإ

 ةهاركل ١ 101 نع ار دلا عنف امسالا قلل ةيونل انين اااه اسوا كلاو تلا
) 

 ص

 نأ
 د ا لطملا محشكي در مغطلو | يشر ع نيو أذار قد رك ةعل ار ارااما ءاو لاا

 آت ةيئانفلا ةيودالا 5 عقملا ناك ذااصوصخو عوج ةدشلام هاالهسم عئ ان

 ئنملانوكلو رة سات مدل هضعب لهسي مث اقيراس النا ءاعملألا كيلا

 داتعمريغو | و ةلالا هكس روج ال يبرذلا لاهسالا غل اح نال برذللا دعتسم يااابرذ

 فالخن عقل | 1 دامو لأي ياخ لالعلاا اشلاو هلد 00 و

 تت ل س0 ل ل ا ع ا ف

 مخل + " 000 تربك ” بسر ا ل ف هاك قد نيب نم

 ةيف ةيصاخأل ىا هب صتخبامل ةبذ اج ةوقب لهسي ءاو دلاو لقثل | !ذه الو ةفخل | ىلت هل سيل

 ني ذه نالةرثكلاب هبلغي ابهذ به ذلا بذجل الاو ااا قران ررتسا هذان

 ظلغلا مغلبلاو ءادوسلا لاا , هيما ةيودآلا ننال ل والا ا اللاب «:سيأرلا

 هجازم يفطلخأ لك اشيءاوذلا ضعب نالف : انناءاص ترا ةص ١) لهسالو

 ةر داص تسيل سيطانغملا ىف ينل ةيذاجلا وقلا ا ملعأ ءار ءارعصلل ىوسين الكل دلسالل

 بسنورصانعلا مارجاى م ةيصوصخر د نعت ناحاهناف اهل دعم تايفيكلا» نم ةيفيك نع

 لاح 00 كو ةروكذملا بسنلا دا دع ابريد اليا ىلث نا - هن اضيفواهتيفيك نيب ةصوصخم

 اهجازم يف اهريغ اهكراشياهن اف اينومقسلا اذه ىلع لدتو ةيندبلا داوملل ةلهسملا ةوقلا ىف
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 جارخا يف لالا ىلذكو ن اكو ضع ي !نم ءارغصل ! جارخاوهواهلعفريغل|ناعغي ناري 7
 طاخ ىمرثك الءاودلا جارخا نا ملعيا ذه نمو مغلبلل نوقيراغلاو ءادوسلل يبن :هرالارجعلا

 جرح ةريثكةبودا أكو اد تلددق ةبرجت يتلا اف ةددعتم ىوقبوه لب 5 دحاو ةوقبوهسيل
 مغلبلاو ,ءارفضلا لطيطلا مح ثنو ءارفصلااو مغلبل اجر خب هنافر بصل ١ لثمدح اوطلخ نمرُثكا

 ريشو اجل اك كح غومص كوسا ١ ينسق

 غام دلا داومب لظنعل ا محشو ةيشغال اور انوالا داومب صوصخم امهلاهسا ناف ينل و

 ناف صوصخمر ا دقمب لعفلا ىل ذ نا مث لصافللا داومب ناجنر وسلاو باصعالاو
 خيول ا نم هلثم لاهس | نمرثكحا مغلبل | لهسي لطنحلا محش نم ذوخأل يار | دقملا

 ْ لهسملا ناامهو نيرم الا نمر وك ذملا يا كلذ لوقي سونيل اجو هلل اهمحر فنصملالاق

 يذ يدل ظلمات لاين ليهسي م !1ناقيودالا نم هيفا ودل

 كين 00 درتك كلل نملا اج يا لاقفلك شما اسال طانم

 ا( نب سبل نو ارتكل) ةكلت نار اكل ذك يبل علل اورخآ عناملواهتلقل هلهسي ملو لهسملا

 د وسلوى نءاودلا ىل 0 كلذ
 نسح مالكا ذه لوق |اناوهتبلغ ببسب هيلا ةريغ ةلاحت# |و نذيلاقدزاشتف |رطلحلا كلل

 باتك يف يزارلا اير 5١ ني دمحم لضافلا ةدروا يذلا ىشل اهنم لحب ةنانملا ةياغ يف

 مغلبلا نالهسي ةرجنالارزبو مطرقلا نا سونيلاج ل اقهيفدل اوقاافاطو نوتيلا نولع كرك

 طاخلا دلو و مضهن !الاتق هسنجيف ن كي ملو لهسي مل تمام اطاخ لهسي يذلا ءاودل ناو

 مطرةلاو ةرج الار زب نوكي نا يغبني هناوهو كش ذه يفو هب اذتجا هناش نم يذلا

 كلذو ن دبلا نادربيامهف ىلذك ناكن او مغلبلا ماو ليسا اهلا هدب لووتشاقل

 ةكرح اهلك ملاذا الثم مغلبلللهسملا ناوه كشلا اذه ليي ءابي لاا وا ري طيبا فالح

 ةدعملا فءاذغلا مضهنيالفط الخالا نءاهريغ اهيلا ليجاسي و مف الب ةدعملا ىف عمتج#



)170( 
 ١ ١تاذلابالضرعلاب .غلبللادّزرمءاودلا كلذن وكيف مغلبلا ىل الث ام ناكل ب | ديجاماضهت

 عضوملا اذهب قلعتي اما ذها دراب نوكي نا بجي ضرعلاب | دراباطلخ.دلويام نا ملسا الو

 ديرا !ذا انخممابطرم مامعلا ن وكي نا بجيوهلمع ىلع يا هيلع نيعمءاودل | لبق مامل أو
 يي تتحسس سس بيس سيسا--كلغبلعل

 ىفبال للعم 0 ةلوهسب ع أف كل الث داوملا كلن ايل ةظيلفلا داوملا غارفتسا

 موج للا نم ءاؤدل أغارف دعب ن وكحب نأ نك نامل كياماسم يف لوضفلا نم

 دتميامير ءاو "هلا نامي وال هب رش دعب لقت ملو موب غارغ افلا نم فام رفوف[ ىلعتاب وتعب

 مامسلاءاوه نال هلعفل مطاق هلعفو هع ارفتسا دنعو ءاو دلا عم يبا هعمو تا عب ربل

 عمجل از وجيالف هفعضيو اءاو دلا لعف ىلذب عطقبف ندبلا جر اخ ىلا طالخالا ب ذج#

 ةيلامشل ادالبل ١ ىف اصوصخو ءاتشلا ىفال مهلا م امسل او لهسملاءاو دلا نيب

 ءرادتقم هنر ارح نوكن ال ثيعت م امل | نم لوالا تيبلا لخ دي نازوج

 بج ءاوبذل ١!برش نم ءاوه ناف لمحل ابو نييلتلا ىلع لب.ةتبلا ب ذجأ ' نيله

 ١ الل صيلكلاذ ىف بركبالو قرعيال ثيحب ةريسي ةرارح ىلا الئام نوكي نا

 ماعطلا لك ١ يب !لكالاو تادعملا نمءا اودلا برش لبق خيرمتلاو ىلدلا كل ذكو

 . عفدلا نع ضرعتف ءاذغل | مضهبةعيبطلا لاغتشال ةيودالا» ,دالا لفرثكح عطقيءاو دل ىلع

 . -- ا 0 0

 ا اك ا ا سال احا ا

 واحتج ا 20 3 "

 لكاالا ةيودالا لعف عطتب لكالا يا ةيودالارثكا لمع عطقي لك الاو هلوق نم ءانثتس آلاك

 مونلاو رصعلاب ةلهسملا ةيودالا ناع |امير هناف ةرصاع ةوق هيف ىلا ديما ذغلا ديو دالا ضعب
 1 ل لا كاكا كالا كول 1 ككل 110 ا ايا د لالا ك2 12 7 ال 0 ا

 هلق يجوني لاعلا ىف دخالا لبق يوقلا ى 06 و هفعضي و | هعطقي قيعضلا ءاو دلا ىاع
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 هيف هجوني ملعن امكح مونلاو ام ةيئاذغ نعولخت ال لاهسالا ىيعضلا ءاودلا نال كلذو

 هفعضيوا هلعف غطقيوهضعبواهلك ءاودلا كلذ مضهيامبرف ن دبل الخ اد ىلا يزيرغلاراعلا

 ٠ ةتبلا ةيئا ذع هيف نوكيالو تفرع امك ةيمس ةيفيك ولي الوهف لاهسالا ىوقلا ءاو دل ااماو

 امهلمع دعب ودشاو لوقا هلعف نوكي ةلاحمالفام ان اهجوت يزيرغلار الا هيلا هجن ا نافذ

 لاهشالا فيعضلا ءاودلا ىفاما لاهسالل عطاق لمعلا امه ذخا دعب مونلا يا عطاق

 ةرسكنم هن دونك ا تالا منا اياه( ءاودلا ىناماو رهاظف

 رخل ةرم هيلا وجوب ا ذازون هيفا عنو زيرغل ا راج !أريثات دغبالا نوكبال لمعلا نإل
 كاع نمو هب هبلع مانيغاودلا لمح علق ديو افا كلنا وةفعضيوا هلعن لطبي مونلا كنديب

 تا 0 د عس# 0

 حما سس حس حس ب ب سلا

 مهمل سس سس سنس

 د 0 ءاودلا 0-5-2

 مشو نزولا اب دفا و هجارلا لردع بيرشلا ير ايوا راسنا رطل اناس

 ايوقماضباق هدعب لوانتيو لجرفسلاو سفركلاو عنعنلا ةحت ار ايف طر للتم نايل منال يئازولا اذيرلذ

 رصعلاب لمعلا ىلع نيعن ملعت امكاهن اف لجرفسلاو ح افتلاو سابيرلا و نامرلا# ة ذعملل

 ةلهسملا تافوفسلاو ارقالا لثم ههبشي امو بل | بيذيار دق هنم برشير اعل ! ءاملاو

 مامثو هغارفو ءاودلا عطق دنع اماو لمعلا لبق ءاودل ار دحت:فراعل اء اما نم !ريثككدررشمالو

 < 3 دهس يح
 سسسلل سسسسلل سس سسسللا سس - ساسسبسشبإبب ب سسسسسييشي”ت٠ب) بيير

 نيد يذ 00

 تيس يب بت ميسسسمسسسس سيميسسسبشب بسسسيبيب ب سسسسسبيبيب  بسيسيسسبسسنب_ سسيييبب نم

 امكانو طق يور حك . طقرز 00

 م



 هل ةئلثوا
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 ا 00 و لايسالا عال ةفلا كيو 1 أو ةداور كسل ف
 لل ا م تسمم عمم مل

 ةتمابترو سس ببلمللل يس سنس مسا

 وي 0 ا 0

 يىالعف نيكستلا نكماورهظلا تقو نىلا لاهسالا ىنذخ أي ملو مجصلا ىنالثم ءاودلا

 امير غرفتسن ملو تكرحتول اهنال لعف ءاو دلاوطالخالا مكس ب يكل الكيت ةركميرا

 ريصقت ببسو اميسج ابطخواميظعارطخ بجويو ةفيرشلاو ةسئرل ا ءاضع الا ىلا تبصنا

 يبراجملا نوكي ناب ندبلا ىفوا ةشوشغمو ا ةفيعض ةقيتع نوكت ناب ةيودالا ىفاما ءاودلا

 اه داوم ىلا ةيودالا ىراجم مهنم قيضي ملافلاو ةنكسلا ب احس ناف ضرملو !ةقلخ ةقيض

 اص اردثكو ين دبوا ةيناسفن ض أرعا ببسب لعفلا نع ءاودلا عنتميامبر و مهلاهسا ىعضيف

 ةرطاخملا نصو ءابطالا لاق كلذلو ءاعمالا فق دانبو سب اي لفث ببسب ءاودلا لهسيال
 ةفرم وا ةئيل ةنقحب الوا عبطلا نيلي لب سباي لفث ءاعمالا ىفو لهسملا ءاودلا ىطعي نا

 4 د نونح طالخالاو أءا ودلا يبا كرح نيكستلا نكمي ملن او ياالاو امهوحتنو مس ف

 ةنيللا نقعل ابو |ابالجو | ار اح ءام ضباو ولا لكأ لبق ع رجتب نا بجبو ضباوقلا لكاب
 حعسشسشسشسلسللس سنس. ششي ب تحج سسيسيسببإ”إببب بسسيبب ب سببيبيبب سس سمس بسسس سس ميسا

 اذهو باوصلا نع جر اخو رطخت دحاو موي يف نيلهسملا عمج ام او ةلهسملا لثفلاو ١

 عمج ناب باجافرخآ لهسمب فكرت ال ملنا لاقي ناوهور دقم لاوس نع باوج

 لاهسالان 0 2 الا اواو
 ب _ مقا ددقلا اكل ل ا د :11٠.1 ا لا و 139 ل لاو 3 كك اقرا قاكااواالا قلما ت11 اللا را

 همد- ب صدا جمل هدتم ل اتاج4ا4ا سلسل

 + رم تما

 بصندال ىنح دصفي نا بجي وكذملا كرحملابو هب غارفتسالا م دعو داو الا 0

 ءاو دلا هيلع طرف ذا "| نمو يلك غ ارفتسا ملعت امك دصفلا نال فيرشوا سيئروضع ىلا داوملا



 4 او” )

 سيو ءاغم الا .قيررط نغ ناكل ره لا داروللا هج وتيلاط قم دن هقاروطأ لاا

 بارو لس جيل ل ء مووت دوو لاا نموتضحلو لقبا

 اهب د دونعلاو و نيصمحم ىن احيرل ارزبوانو اقر زب عم لجرغملاو ح افتلاو ل دنصلا

 يضر ل ا ١! داوملا ةجوتيل قرعيبو هنطإ
 اراب ١١ تاعوتيلاو هللا همحر خيشلا لاق لدنعملاو نرابل عفط ةيكش

 ةحن ار ءاودلا ىلخب ام ار يثككو لفعي و تساملاب تطرف ذا اهترضم عطقي مربشلاو

 تافوفسلا قفواوهف هلسغلر يعشلا قيوس هؤاو د نوكي و اهبف قاب هناك نوكحبف ةدعملا ىف
 اهل هج ارخا نوكبي نااما ندبلا داوملج رخل ءاو دل نا تملع دقام عم ملعنلو اذه

 ةيصوصخل اى لت نيعيام ةنراقي نااماف ةيضوصخلا ىلتب ناكناف نوكي الو اام ةيصوصخب

 لاهسا يف ةدومحملا لئّموه ةنو اعمريغ نص طقف ةيصوصخ# لهسي ىذلاو كلذ هنر اقيالوا

 ىنخسي هئر ارحب هنافدبرتلا ىفامك ليلحتلا نوكي دق ةيصوصخل | ىلتل نيعملاو ءارفصلا

 ةضبقب هناف يايلهلا ىف امكرصعلا نوكيدقو ةيصاخلا ىلتب ج ور خلل اهئيهيو اهللحتو ةداملا

 نوكيدفو ةيصوصخل ا ىلتب ج ورخلل ةداملا عوهي و ذفانملاو ير اجحلأرصعي هتصوفعو

 داؤم + او دلا جر كتاةفو اليم مست ةيررنالا هذال انمار تشير ربألا ياكاورالا]
 هذه ل اثماو صاجال او انوطترزب باعاك هنيعت ةيصاخريف نمطقف قالزالاب ندبلا

 ملعيلو لماكلا بحاصو ي ١ ىجسملا لهسوبا هرك نام ىلع الهنمال انيلم مسي

 نودع للي ةليسلا هير دل كا اهسا يف لمعتسيام نا دب الاو نا دلبلا نم نااضيا

 ةفيعص ءالؤه نطاوب ىف ةرارحلان اف ةراحلا عاقبلا ناكسو ةراأ ا نا دب الك اهمارجا

 نادب !يف داوملا اضياو ههرجو ىوقلا ءاو دلا لعف لمعت الف للحتل ا ةرثكل ةيهاو ىئوقلاو

 تدهش دق ةبرجُنلاو ةوقلا ىنيعص ءاو دلا نوكيا نذا بجاول اف للحتلا ةرثكل ةليلق ءالؤه

 اذبي قلمي ام نهاد الس ماعلا ن 1 لن يح لس ءاردلا



 ل الا ١

 "لينا زال كلل قلتزرتتا فيلا ءايشالا لوقنف ع يلا ىف لقنلف + ةقامض الاو ميتا نم عضوملا

 رادقم اهدحا ء ابننا ةيررأ ل ال10 تاقنانكلاو نير اني انللو ةطلل وسو ةفيخضو هيو

 اهبذج نم نكمتيل يونا ءاو دلا لمعتسا ةريثكت ناك نم اهناف هج ارخ ا داوم داما

 ماوقاهيناثو ا

 ءاودب الا ج ورخلل عيطبال اهظاغل اهنال يوقلا ء ءاو دلا لمعتس ا ةظيلغ تناكىونم هناف ةذاملا

 | ديعب ناكنا هنافق داملا عضوم اهثلاثو فبطل ١) ءاودل ا لمعتسا ةفيطل ثناك نمو يؤف

 عوقتملا ناف ةداعلا اهعب ارو يوقلا ل معتسا لصافملاو ندبلا ىصاقا يف ناك ذا امكن

 هل دانعمريغ ناك تمور ذحو فوخالب لمعتسا يبوقلا ءاو دلال امعتساب اداتعم ناك تم

 قبرخلا لامف ةيوقلا ةيودالا اما بردتلا ىلع الا الوا يوقلا ىلع م دقتي نا يغبنبال

 نيبييلكسلاو سوسلا قرعو تبشلا هيف حوبطملا ءاملا ل ثمف ةفيعضلا اماو ىنهلبجلا أ,شدنكلاو

 لهجغلا ءامو جيطبلا لصا لثمف ةطسوتملا اماوولحل |بارشلاو لسعلا ءام و قمرسلا ءام عم

 به ذو اهيوقيو# دعما ىقني عوقل | نا ملع اوربونصلا بحو نسوسلا نق دو لسعلا عم

 ليزي ورصبلا دحبو صفعلاو ضءاعلاو ىيرعلا ىلا اهليمو ا

 عفنيو نول والا ةيقنتلا نم ةدعملل لصحب ا اهلك ةذهو ةدعملا ةكراشمب يذلا سأرلا لقن

 عفنيو ةفلاخملاةيجل | ىلا اهل ةثدحملاداوملا ب ذج ببسي ىلذو ةناثملاو قيلكلا حورق نم

 نوكت ال يهو عوقلا نع لبصحت يتلا ةيناثل ةيقنتلا ليبس ىلع ىلذو ةنمزملا ضارمالا

 ضارمالاىلثو ندبلا ىصاقا نم ةيدرلاةظيلغلاد اولا خرفتست نينح ةيوقلا ةيودالاب الا

 ةفعضلبا تانوطرلا غارفتسال ءاقستسالاوءادوسلل ينل لمعتسا اذا كلذو ما ذجلاك

 اهل ةثيقلا ةيودال ب امهل ةث دسعللاداوملا غارفتسال ةشصرلاو مئافلا از انته لل ءأ ضع او ءاشحالل

 ا 1 وع ا يلا كلا لا ينفق
 00000 ---- ب  يس حي الا هي يا -

1 
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 ةدعملاىلاتبضنا تالضف يناثلا عوفلا ىقنيو لو الارصقام يناثلا كرا دنيلرو دظفح
 عقلا لامعتسابرما طارقب ناءهللاهمحر سيئرلا خبشلا لاقل والا عوقلا ببسب يا هببسب

 بلجالام ج رخيو لوالا فرسعو رصقام يناثلا كرا دتيل نيتيلاوتم نيترمرهشلا ىف

 . لوضفلارثكيامن ارم الا بلاغ يفو ةعصل !لاح يف نوكي ام عوقل | !ذهب دارملاو ٌةدغملا ىلا

 لوضفلا ىلئور هش نم بييرقاهبلع يوضم اذا عوقلاب اهجارخ ايوا جاتحي تح ة دعملاىف
 ' عون اوثال ةظبلغو | ةحرل ط الخا ةدعملا ىف ناكامبر هنال ةدحاو ةرمبج رختالرمالا بل اغيف ٠

 اهجرخا يناثلا لمعتسا ذاق دعملا ةكرستب قرتو لخلخ“' اهنامث ىلوالا ةرملا ف جورخل ا ىف

 اهتكرح ببسب ة دعما ةهج يلا عوش اهنم بلجتب ةريثك لوضف ءاضع الا ىف ناكامبر هنالو

 ثيب ّة داع ريصي نأ نم ةوخ مايالا نيعي ناز وجب الامناو ةيناثلا ةرااب ىلذ جرخببو

 ناكاذه لج الفار رض بجوي ةنيعملا مايالا ىلت لثم يف عقلا لامعتسا لمها اذا

 ياعم نمضي طارقب | نا هللا همحر حيشلا لاق ئرخ ارخٌّويو ةراث م دقي نا بجاولا نم

 بلاغ نال ىل ذكر اءامناو لوق ا اناو ةحصلا ظفح نيتيل اونم نيترمرهشلا ىف عوقل ا عم
 رثك او ةوهشلاو ةذلل امهيفطارفالل ةبرشالاو ةيذغالا داسف ببسب ثدحت امنا ضارمالا

 ءاضعا ص اهريغو دبكلا اماو لال !ةدسافق دعملا تناكا ذا امهل ضرعي داسفل !ىلذ

 ىلث ب ذج نال ىلذو ةحبتع“ ة دعملا تن اك انا اهنهج نم ءاذغلا داسف لقيف ءاذغلا

 تكلا ةجاحل ار دقب ال | نوكيالف هيف ة دارالل لخ دمال يعيبطرم | ءاذغلل ءاضعالا

 سأر ةيمحل أو ءادلا تيب ةدعملا تايحنل ا لمكاو تاولصلا لضف | هيلع ىبنلا ىلاق

 باذجلاماودببس ىل اذو لوضفللةلباق اهلعجبو ة دعملارضي عقل |نمراتكالا وع ءاود لك
 فدقت امبر كلذلواهت هن اقبط يسن لهل دف عبطل | نع ةجر اهل !تايرحلاةرثكو اهيلاداوملا

 نع اعلا اصوصخو اهيفاهسابتحاو اهب داوملار ورم ببسب نانس الارضيو فولأملا اذغلا

 عوفلا اذارصبل ارضي كلذ ! ذكواهسرضيو نانسالا فعضور رضلا بجوي ضماعأ أع ةلاىال

 اسمه
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 008 2+ ع 1 روسوم ذو ةئرلا

 0 ادوجوم ناكاذا مرو : يمت سلاما 0

 سس ل ينس حا سس سمس

 , هما مل كمل ىباوفسما دم

 '0 ا ينسف تالآ 3 ةءادروردصلا قيس هب لم عوقلا بتجي نا بجو

 عقل أ ن نافريداقتلا عيمج يلو ,ىلع هك ةئرااواباصعالاو | هل 0 رجلا تالضعلا ىف عضل

 ىلا هفينعلا ةكربلا نا ىلع 0 ذاسالا نماهيلا داوملا باذجنال راض
 ع نذكر 1م !| ثفنو قرعلا عادصن!بمجوي امبرو هب راض عئئقلا ببس نوكت

 ١١0" ووح ارا معي نا بستم نكل يلع رسعتي يو ةلانال هقورع ناو عانوصاب ام هبر ةبقرلا

 روك رت ب ةراثو عمل ابغ !مددل انتم وكي ةراثو قسبتلاب هجورخ نوكبو هنم نوكي رات فلا نم

 نوكيةراث ةراتوريسيلا لاعسلاب نوكيو ةئرلا ة فوم نوكبي ران ةراثو ريحت اب ةرجنعأ أدم

 ردصلا م نوكي ةراثواي دبز هماوقواعدان هل ول نوكيو يوقل !لاعسلاب نوكيو ةئرلا نم

 عئرملا نم نوكي ةراثو اظيلغ هماوقو ائناق نوكضي هنول ناالا ىوقلا لاعسلاب ج رخو

 صوصغيملاو عوقلاب هجورخ نوكيوةدعملا نم نوكي ةراثو نيفتكلا نسبا عج و ةضصحبو

 ل و ا 0 دنع

 متللل يي سيشل طلي اه لس*٠ي لل سيسسل_ مسي ساس سسسي سنن امسي سس.

 تح تل... ...._ ل ل 1111 113 0901911 خيش زا 1! 1 اتسم سس سس سس سس سلا مسالا

 0 و ل او اهتحاو و

 ءاذغلا نم ءاضعالا ىلا لصب ام ةلق و ةدعملل عيططو ملا اذه ىفاعوطا قول لكلا وة داع

 0 لا فس |لجعي ىلذلو ءالتمال | دي دشق دعما نوك عم

© 



 (/ اةناآلا ))

 2 هيك 0 لا

 هيمي سس سس تبنن٠نبب مسا . سسنسششت): تتش سس تل - سنا

 | تح

 صم

 طارفا امهنمو ئشخترطخ اذه لثم عم عو ةلاو لاهسالاو مدلا ةلقو ءاشحالا فعض نلع لدي

 لولع ء ناسا عيدرلاو فيصلاوه عئتلا تقوو ميظعرم ١ ىلا يدوي لاصت اقرفتو فعضلا

 يعانصلاو طرفا اذا الا ثي دح و مكحد هيفانل سيل يعببطلا و ىعانصو يعيبط نيعون

 ىنكل هيل |ةجاحل ا تعد ىتم لمعتسي يرورضلاو يرايتخاو يبرورض نيعون يلع
 مامحل ا ىف ماقملابوا ةضايرلاب هلامعتس ال بقرم وي ناوهو ج ورخلل هيفة املا نادع !طرشب

 فيصلات قو هلت اتوالا قفواو تقولا اهتلمج نم طورش هيف نوعارب ير ايتخاللا

 000 ا ةفيطل عم

 ةهسسمسسس مشي سلات دول طلال 211 ور ١

 خد نو 0 ا ١ 0 ءاو 0

 ريعتتف ج راخ ىلا داوملا ىلت بانجي يجراخل 2 أر م نم عفديل ندبلا
 مسدس د نسبا هدسسس حل ل مع سم سس ببي مس سدس مسمي

 عيبرلاوطلخلا دومجأر سعا ءاتشلا فو ئمحأ | ث دحيو .خستنو طالخ الار وئتو ةعيبطلا
 هس حس ساس سال . ش2ينسبلل . سنن مم ص سس سس

 يوقلا لهسملا عبب ,برلا ىف لمعتسيال يا نطل مالا هيف لمعتسيالف للعلا يص !! دولتي

 مهللا فيطل نب لم هين ا ةيتفنا علب يوارفص هجازمو لخاخت» هندب نميف اص وصخو

 وهن فيرخ كلا اماو نادبالا ةرزلتملا ءايؤقالا نم .هلهسملا ءاودلا براش نوكي ىاالا

 بسب ةدم اج ريغ هيف ظيلغلا داوللا نال ل اهسيلا! وفل (لفسملا لوانت كفو ىا تفل
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 00 اعيان كادت نقلا نحلم لطم وطور اك دبل لولد! يوت

 بتيسي امهل ضرعي المل ! ٌةباصعب 1. انيغلا تيصإلي قا | عوقلا دنع ب بجعو و يونلا لهسملا

 ' اهن أ عمم ى ىنيعل او ىلاعالا ىل اوجراخ ل | ناوملا عفدامهمّزلي ظوحجو وثن عوقلا ةكرح

 را هكا نركب ا يغبنيو اهبلا داوملا ليملةلباق ةبطر ندبلا ىلعا يف ةعوضوم

 طمقيو بصعي مث ؟ معان نطق اهيلع عضوي نا بجي لب اهتبالصب نيعلا يدون الثل ةمعان

 نئشخبف ةفينع ةيوق ةكر ح تقولا ىلذ يف كرحتب ءاشحالا نال كلذو طامقب ن ,نطبلا

 دنع نوكي طامقلاو ةباصعلا ىلا جاينحالاو ىطبلا لفاس | طمقي ملول قتفلا ىف عقوب نا

 عقنملا غرف اذاو امهنم عو ش نول | ج انحب الفر اك دالك تسب يقل دنعاعا ويوت ,ءقةدار |

 سأرلا فث دب القث عنميل لخ ليلقو دراب ءا هب مفللاو لاو هجولا لسغيلف عوقلا نم يأ ةنم

 ببسب اهريخ## وقوف لا داوملا  ديعصتل ىل دولا يلم لرب نارا نال

 الا كلا )وصولا هولا نم عنميو داوملا كلت ع دري لخأ أ عم درابلا ءاملاو عوقلا ةكرح

 ةدعللا ىوقيلدرأو ءامووو 00 ا ل تعال ن1

 : قلك رع ء عنتميلو سأرلا ئلار اخبلا دعصت نم عنميو اهبلا لوضفلا بابصن |نم عكباو

 000 را امم يوتا دق

 . هفيسارش نهديو ةعدلاو ةحارلا مزليلو ةفينعلا ةكرحل ا دعب دربي ةدعملا هعرق نم افوخ

 ةوقو ةكر حلا ا ل ل لاهلك نوري زق اماسماما اكساس را سال
 شف يوق نافوت وا عضل هبيقع عوقتملا م اعطا ع قمل لوا ناار انه بايحلا زعل

 "1 قراصلا اهتشالاوءاذغلا ثقواءاجون امز نينضملا ناووهوجل ا ديج ليلق قيذل
 ١ جورفلا عطب ناوهو جان درك ج ورف هوا ذغفامغلب ءاق نا هنافوقتملا بسانيامب ى ذغي نا
 كل ذكور يزاب | هلخاد يف نوكيو يش /١هجو نئاعراثلا ىلع عولقيو ذخوب مث. ربظلا تعب

 ىمرصح هدرا ذغف ءارفص ءاق ناو هتفرعامم ناح دقوا ح دق هب ارشو ريفاصعلاو ضهاونلا
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 يع سل باجي ء ا 0

 عنا تاياغدعبا اماو ا اضيا تحن نم

 ةيناتل تس لا 7 ا اوءاعمالا نو د ىتحو اهدحو# دعما: نلوالا ةيقنثلا ليبس نع

 نيققحملا ناتسا ان الوم لا راسا نسق علل وب تلال ىو ران زسارلا ليف

 ةبيرقلا ءاضعالل عو هلا نم ةلصاحلا يهف ةيناثلا ةيقنتلا ام هحرش ثيف نيدلاو هلطا بطق

 هبذج ةوقب هنال ينلوقلا نم عفنيرا 0 هد اذه لجالو ءاعمالاو ةدعملاف ةبيرقلا ةلااما افعل

 يبشلا عنم ىلذك هل اح ناكاطو ندبلا ىلاع !نولا ةريغو نولوقل ا ىف ةسبتحملا داوملا علقي

 ةديعبلا اماو ءاعمالا ىف اسبتحم لفثلا نوك دنع ةيوقلا ةثيقملا لامعتسا نم نى ضمام يف

 ىلاعالا نمو بذجلاو علقلاب لفاسالا نم ةداملل هجارخاف لصافملاو سأرلا لثمف

 كلذوةفخل ا نم هغبتيامب ىهوروماب ةريغ نم عفانلا عوقلا فرعت تناو ا ذهطقف ب ذجلاب

 سفنتلا نمو مسدلا وولحل | ةوهش يهو ةديجلا ةوهشلا نمو ةيذؤملاداوملا جورخب

 0 ا نم عوقلاب غ رفتسيام نوكي ناو ئوقلار ئاس لاح كلذكو نيديجلا ضبنلاو

 رثكلاما ىلذو ءاردلانذاوملا ارش ديال ناب» دغ نمر اضلاو عوقلا ءاو دلاب اهغارفتسا

 0 الا لاوحا فالتخالام و ةعق د نع أهتعف !نركعو اهيليامو 0. قمل هج ىولا 4 ذحام

 ىنينيعل |طوحجوةبقرل اكن تف ددعتو قلفلا مظعي كلذ َّث ددعو ةعيبطلا ىلع | 4 ايصعو اهئيهت ىف

 0 : ا 1 3 7 38 |
 ةدسو :كرادت ىلاردابيلفرومالا هذه هل ضرع نمو ثتوصلا ع اطقناو امهيف ةرمعلا

 عم نوكنتل نسوسلا نهدك ةيقايرتلا ناه دال اور تغملا لمعلا ءام يقسو ةداحت | ةنقححاب ا 00 0 ا

 دارا لاصتا قرفتدصفلا دصفلا ىفىلكلا لوقلا * ةيمسلا ةيو دالاررضل ةعفاد ةئبقم اهنوك
 دارا كوقباو نسجل اراض قرفت هلوق عضبملا ىهو ةشئارلاب قرعلا ىف عقاو

 ةدعقملاقورع ح اتفناكي عيبطامءاو ةطقسل أوأ ةيرضل اك ير سف ام أوهو يدارالاريغ جرخ

 و

 |ميك |” محم



 معمم

 ن

(1) 
 ةشئارلاب هلوقبو ةماجحت جرخب قرعلاىف عق او هلوقبو ةعيبطلا عفد نم هنال فئالاو محرلاو

 تناو اذه قورعلا هاوذال ةسئفملا هيو دالاب قرعلا ىف عقاولايدارالا لاصنالا قرفت جرخب

 ةوقلا ءاقب هب واهنم يهدئغي ينلا ةداملا هنال ندبلا ماوق يف يبوق ببس مدلا نا تفرع دق

 نربلاةياحن عفديو ةر اضنو انسح كلذ عمم ن دبلا ديفيو ىغبنيام ىلع اهظفح و ةين 6

 ةينيكلأ كاسلاكو 6-0 ا اك 0

 بلو ا انلا 6 هم نو يالا ههريغو

 ةرارحتلا ىوفطنيف كلذب في مل يغبني امم صقنا ناك نمو جارسلا ىلع يذلاريثكلا

 دقوملا بطعلا ىلذكو هرادقم صقن اذا جارسلل دمملا تيزلا عينص دمخبو ةيزيرغلا

 ام ىلع ةبوطرلاو ةرارحلا يهو هب ةصاخلا هتيفيك نع جرخ نم هنالف ىناثلااماورانلل

 هجور خف امهنيي ال دنعم نوكي نا بجيف لاعفالاو لئوقلاو ندبلابرض|تفرع

 ناصقنلا فرط يف ناكن ا ةيمكلا ىف هجو رخو :داضيامب ربدي ةيفيكلا ف لادتعالا نع

 هصيقنت يف ةليعل اذ ةرثكلا بناج يف ناكناو مدللة دل وملاةبرشالاو ةيذغالابرب ديف

 مدلا جا رخا امهيناث و هتيمك يف اما و هتيفيكي فاما ءاذغلا فيفخت امه دحاأ نيرمال ا دحا
 . طالخالا نم ةريغ مدلا عمجرخ دصفلا دنعو قيعرتلاك ةريغبوا دصفلاب اماوهو ندبلا نم

 غارفتسا هنا هنياغوا دصفل ا مكح يا ةرثكلا غر فتسي ىلك غ ارفتسا دصفلا ليق ىلذل

 هب ننعي دق يلكلا غارفتسالاو قورعلا ىف اهنمواست نئىاع طالخال اة دايز ةرثكلاو ىلك

 صوصخم وضع نم رفتسي ام يئزجلا غا رفتسالا نوكيف هلكن دبلا نم نوكيام

 طالخالا غ رفتسيامهب نينعيدق و :دحو سأرلا نم ةغرفتسملا تاسوطعلاو تاط ا

 ءارفصلا لاهساب ن وكبامك اصاخاطلخ غرفتسي ام يئزجل | غارفتسالا نوكيف اهلك

 ضعب نود ءاضع الا ضعب نم غ رفتسي ام دصفلا نم ذا انهه دارك اوه نعملا |ذهومغلبلاو
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 دصفلات إل كلذو في لا او مكلا ىف 4ين دأي معي امط الخالا# دايزب ىنعيو ةبنرالا قرتع دصفك

 امهلج ال ةراثو ةوقلا بسحت ءالئمالا لجالةراثو ةيعوالا بسحت ءالثم الا لجاال ةراث

 ةاوادملل دصغن دقاناف ةوقلابو ا لعفلاب ةدايزلا كل نوك معباماضيا ىلذب ىنعيو اعيمج

 ةرثكلا تناك اذا ىلذو ظفحلاب م دقتلل دصفن دقو لعفل اب ةلصاح ةرثكلاتناكاذا كلذو

 غ رفتسي هنا قورعلا ىفاهنمواست نولع ننعمو لوصعل أةعقوتم نوكي ناب ةوقلاب ةلصاح

 ىلذو قورعلا ىف ينلا طالخالا نيب يتلا ةبسنلا نمابيرق ضعب ىلا هضعب ةبسن نوكي

 جرخبام نافاهلاح ىلغ هيف ةروصحملاط الخالات ج رخ هلاصتاقرفتاذا قرعلا نال

 ررظنتي ىلذلو مدلاوه يقابلاو بوسرلاك عوشو يفلاك عوش و ةوغرلاكع وش ةيف دصفلاب

 ماروأو هكا او قيناوخأ ايم ضرم ثيودح حرم بوح ىنكي مل| ذا دست سلا

 ريثد مد غرفتسي ناز وج الو تامالعلاروهظ دنع دصغي ملول ةفيرشلاو ةسيئرلا ءاضعالا

 0 عوش ج رخب تح اقيض دصفيلفالاو نكما نأ مدلأ نكسي لب 'تانارحب يذ ضرم - يف

 رادو لب السإلتامال ترهظ املك جب ال دصفلاو يلبعلاو يجنلوقلا دصفي (ملق لقول يلق

 ةوفلل ظفحا قيضلا دصفلاو مضنلا ىل ءردقيالف ةوقلا فعضي هنال هن طالخالا تناكاذا

 ة ديدشلا كنايمل ىف ديظفيالو ىزيصلا ف و:نوايضقل ابا قيضلا و ءانشلا ىو ناسا

 اميظع ضبنلاواظيلغرمح | ءالا ناكناف ةرو راقلا لمأتو ةدحل ا ديزي هنال باهنلالا

 دصفلاو كايافاي ران اقيقر ءاملا ناكن اوالفالاو دصفاف تصخر نااهنافطورشلا ىقابو

 بجواذاو ضايبلا ىلا اقيفر ناكنا ل اعلأ ف سبح افج ورخآ ادنع مدلا نول لمأتو

 هيلا ليبسف عبارلادعب هيلا ليبسال هنا ل وقي نم لوق ىلا تقتليالف ىمحل ا ىف دصنلا

 ىلا ةمخنلا بح اصدصف يف قوتي نا بجيو لو !ميدقتلا نا نياعاموي نيعبرا دعبولو
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 ْ نورك ن|اببجت ةفلادمملا ةيجل | يلا هليمل م دلا فزن عن دصفيدقو هتمخت مضهني نا

 موي ءاتشلا ىفو فيصلا ىف ىلامش م ويدصفلل دصرنو تارم يفوا دج اقيض ح عضبملا

 ةينثكلاو بجاولا غارفتسالا لامك ع م ةوقلا فت اهناف ةينثتل ادصفلا ىف ئلوالاو ىبونج

 ةئلثوا نيموب رخام ةينثتلار يخ و ةعاس اهني اغف فعض نكحي مل ناف فعضلار ا دقمبرخ ون

 هبجوي ي ذلاوه هترورض تذوو ضفنلاو مضهلا مامت دعبر اهنلا ةوصصض دصفلاابتخا تقوو

 رهظب يذلادبرولاوهو ل !انيعل ةنسدبلا نم ةدوصغملاةدروالا نا ملع او ةريخات عسيالو

 0 !١ليماو ىل ل ار ربا كرر وعسل يفشل ندا ورقم عاملا أم دنع

 ' 0١ )ليما او كلذ ىو درهظب وذلاوهو قيل ابلاو ةيسنا طسو نماو دعاسلا ل فسا

 هعاسلا يسنا نم ادتممر هظي يمذلا دير ول اوهو عارذلا سبحو هيسناطسو قا

 قيلسابلاو نم ةبعشوهو ىلعبالاورصنبلاورصنخلا ب يذلاوهو مليسالاو اهشح مامن

 بائكلا نوكتل انهه ل فاضي ١ بجب ناكام اذهاضي | ىطب الا قيلسابلا هل لاقي كلذلو

 ىدبل ارونتب داوملاو ةلفسأ نمو ةيحاون نم  غرفتسيو ندبلا ندبل ارونت ييقني قيلس بلا دصفو أ د

 عفني نيميل | نم و ندبلا لفاس نملك عابر 0 ءلمتشملاءزجل أوه

 للا تازة ةصوشل أو ةدعملا عج وو ةنايسملا مارو ارواواهم اروا و دبكلا دس نم

 ي !اهقوفامف ةبقرلل .ةرلل ع ارذلا لبحو لافيقلاو هضارما نمو ل انعطل ا ءاجوا نءراسيلا نمو

 0 ا

 جرخ 0 ليم 6 00 3 ةيدب عصي 20 | للص دصف نم

 جاتسيال فيصل !ىف دصف اذا اصوصخو اقيقر مدلان اك ذا اذهلو قيقد قرعلا نأ عم ظااش

 دنس قرعوهو ءاسنلا ق ربع دصفو ديلا نم ٌةدوصفغم ا ةدروالا ىه ةذهراحل ا ءاملا ىلا
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 ببسبرهظا كانه هنال بعكلا نمابيرقدصفيو بعكلا ىلا ىشحولا بناجل | نم نخفلا ىلع

 ءاملاو ىمغلب سململادراب هنمج رخام نال معلا اذه دصف لبق مستسي نا ب جيو مسمن أةلق

 ةباصعب بعكلا ىلا كرولا نم هقوفام امك رم كلنا واللا رخل هسيو هفطليراحلا

 ةداطا تناكاذ ١ ىلذو سرقنلاو يلاو دلل ىل ذكو عفنلا ميظعءاسنلا قرع عاجوالوهو

 سم يوب 0 ب كانه وفتفمم

 بحل رار دال عفنلا م ,ظءوه ىلذلو بعكلا ىلا يسنالا بناجلا ن مقاسلا ىلع قرعوهو

 1 دي دأ يف 0 كلاضياءاسنل قرع عخانمل ةيايمس ل

 0. زانب ىتلا ىلا مسقتت طرشر رنلاو طرشريفب و طرشب نيعون نىلع يهو ةماجتحلا ىف لوقلارثكأ
 3 نين 0 ا كيج طمرشب ينلاااورازريغب ىنلا ىلاو
 ةيبضملا ىف عضوتو ةنطت لفتت ةظبلع ةدلل نوكت ثيحرانب يتلاو ىعضل غار فتسالا وذ
 ةح اعلأت عدى هنم لمعتست ةيرو ل ةير اينخا لاو ةيرورض ىلا ةم اعل أسقني اضياو

 تاب يف ملعتسامل ىلذورهشلاطسو يناهلامعتس ان وكي نأ لوالا طورشاهل ةير نقلوا اهيلا

 يف ناو ةر ونة دايز ببسب اهريوثتو اهتدايزو ملاعلات ابو طر يف اميظع اريثاترمقلل نا نارحبلا

 ىلذكو ةنكاس ةدمجنمداوملا نوكترهشلا نم لوالا عيبرتلا ىف ليقةنكاس داوملا ةرخآورهشل | لوا

 دصفلا ىف هرابتعا بجيب ناكن او اذه انلةدصفلا ىف ل امعلا ىلذكو ليق نافهنم هنمرخالاعيبرتلا ف

 نمةماجتح غ ارفتسا مظعم نامه دحأ نيهجول كلذو كيلوا ةماجتحأ !ىفورابتع ان االاضبا
 رونلا ناصقن دنعو نطابلاورهاظلا ىفةروثتم ةعئامرمقلار ون ة دايز دنع داوملاو ندبلار هاظ

 باذجدع

 رمقلار ون ة دايز يف ندبلا ماسم نا امهيناثو نط ابلا نصرثكا هغارفتسادضفلاو نطابلا ىف ةنكأس
 لا لئاه نام يفااهل امعتسا نر وكي نطو رشلا نا نقاتل ةعئاكتسن انقل ىف, ةل كات“

 قيفر ةمد نم و . نللالدر م نويرملل بلت درر نك نونح ةرارحلا

 ناين, دصفلاب ج ال اا مدلان !انردق اذا انال كالذو مدلا ظيلغ ةوقلا فيعض لوكا

 كم



 ( !اناع )

 ةماجحلاب ج رخام مظعم نال كلذو دصفلا نمرثكا ةوقلل ةماجتحل اف اعض ١ ناك ايواستم

 تملعاطرثكا| قبقرلا مدلا ىف وفلل ةيطم يه يتلا حاورالا دوجوو قيقرلا مدلا

 ىيقاسلا ىلع ةماجح اور اهنلا نم ةئلاثل او ةيناثل !ةعاسلا,ةم اجححأ | تاقوا لضفاوةرمريف

 اهنم ج رخب ام ةرئثكل ىلذو قيلسابلا لب ليفو لجرلا قرع دصف يا دصفلا براقت

 كثمطلا ردت ت راض يلاعالا نم اهب ذجل و لفسا ىلا ةطباه ةداملاو ل فستموضعلا نال

 يارخلاو ةعفان دفرلا عنف دل افقلا ىاع م اعلا يأ دمرلل انقل أ نيلعو مدلا ىقنتو

 ةصاخ عادصلاو عالقلاو ةدعملا ىف نفعتم طلخ ببسب يمذلا ال مفلا ببسب يذلار خلا

 اهعفن ىلذلو ةفلاخملا ةيحلا ىلا ةداملا با ذجنال اهلك هذهو سأرلا م دقم يف ناكام

 هجردتلام مظعم نالةم هيجل ادي منو طفجلا عضوموه غامدلارخّؤم نال هلسو ةيلعفللا ىلص

 كلذ نم ةييرقلا ةوقلا فعضي ىلذ نا شالو ةريثكلا جاورالا هيلع باغ يذلا مدلا ةماجسحتا
 ب ل 1 3 5 ' 5 : |

 س انلارثكاوركغلاةءادر ثروت ةماهلاو و ىرسمقلا ىلع ةماج أت راص ىلذلو عضوملا

 سأرلام دقم» ءدبم سلا رثكا نال سلا عضت اهنال سأرلا مدقم ينةمايسع | نوهركي

 ضاره نم عفان لهاكلا ىلع ةماعلا افقلا ةرقث ةم اح يف تملع امل ةفعضت ةماعلا

 ىلام نل] بذجل ىوم دلاناقفخل او قلعلا عجو نمو يوم دلاوبرلاو ةيوم دلاردصلا

 هجولاو نانسالا عفنت نقذلا تحتم انيبعل آ وة دمملا عض ترون اهناالا بيرقل ىلا
 ذجن ىه ذا ةسفنوضعلا ةيقنث اهيدح !دئاوف ةماجتعلو نيكفلاو سأرلا ىقنتو موقلحلاو :ء ُق تك 02 1 ل 8 ا

 هسسسص سسشسد د ٠ سمسم ابمبملسل سلس حشيش سشسسلل

 اهب ج راختلا م دلا ةلقل ح ورلارهوجل اهغارفتسا ةلق اهتيناثو + موجتتملاوضعلارهاظ نم مدلا
 ك0 ل ل سل سم مس

 مامالا عمرئاطلارما نم ةئقحل ا ةفرعم ءادتبا اما ةنقعل | ىف لوقلا سملاب فنعي ملاذا 9

 ءاعمالا لوضف ضفن أ لوضفلا ضفن يف ةلضاف ةجلاعم ةئقح' ءروهشمرماف طارقبا ٠
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 وه ير ذجلاو ةدعملا ىلا عوقلا ةبسنك ءاعمالا ى ١١ نقلا ةبسن ناف لهسا قيرظ نيلع

 ءاعمالا ىف ةلصاحل |لاقثالا نيلت اهنا لفسالاى | ىلع الا نم داومللاهب ذج هجو و نولعإلا

 ءالخل او لعفلا ىلذ تلعف اذافةلهسملا ٌةوقل | نم اهيفامب اهجرخت اهنامث اهيف ةنئاكلا داوملاو

 لوضفلا ضفن يف ةلضاف يا مئلوقلا ىفوقتبلا اهضوع ىلعالا نم عش بذجتب لام

 بارطضالا و بركلا لقيلراهنلا ميما يدم

 ووو هس كيلو افيص نا هزلا ناكاذا كلذوراخ اجلا اهلا نيالا

 ةىداح ةلهسم نو ااوةدراب و ةراح جازمللةل دبم قولا لولا مسقنت نقل | ناملع او اليلقافيلب

 أ ذه ىرم يناثلا نفلا ىناهعيدج مسن يىبجيسو ةيرغمو ةضباقو ةللحم يلاوذ طول جو اقتبل

 ووو عا د ةلا اذه متخت كيما

 0 ملت بريا اها هد را

 7 ىلع انا ثفرع امك م 0 ضهنا دعب هض 0 0 انادود

 ةنكمم بغلاةلا: ازا ناكا ذا امك اهبعص | نو ١ ]!لدعت الف ةوجولا لهسابر انفال نكما ثيحو

 نم جردنو هلثمو اينومقسل |ليلعلا قستالف يدنهلارمنل | و تشخ ريشل او نيبجنرتلاب
 ميسم ب حسس__ با حيببايببل يمل ا سس سس سا م

 هلا يدوم ل كاع يع '' قعضالا

 - الا اتوشلا ا مدد دئلا | ذه 0

 " سطل ل رو

 نامز ئلا يفنال ثيحعب ةوفلا نوكي ناالا طالخالا يضنو ضرملا نيهتنمم دنع كوقالاب



 )١79ا(

 ْ نبتت يرتلا نام هز وز اان ود البن اكوا درإلا دب كمت لاس ءاهتنالا

 ئا ةعيبطلاهفل أتف دحاو ءاو د يلع ةجل اعملا ىف مقتالو صالخل أ« ءاجر اذه يف نالهيف وق الاب

 1 ١ التمدن لاتقل نط ضال ياللا فول أذل افا هع اهلاسعنا لقيع ةلعّيإملا ةطيللا

 لفغتشت مث ةثلث نيموي لبر وفاكلا صرق موي لك يتسن نا يغبني الق دلا ىمح ملاعت

 نولا تججنح | نامث ءاقمحل ا ةلقبلارزب بالطب كيزازاولا ايلارعا نس هرسوقلا) بكلب

 يغبني هلوق يولع افطع طاغلا ىلع موندتإل نا يفبنب يا طفلا ىلع مو دئالو سأبالف ضرفلا
 از! اي هطاوصلاو طاغلارثا يا امهرث ارخ خ تل باوصلا ن نع برهت الو دوعن النا

 ةلقبلا رزب بيلح عمرفولينلا بارش لثم ةفرص ١ تادربملاب بغل ارطش مل انني قيكفلا

 بناج نع لفاغ تناو نئمحل | ةرارح نيكستلابلطر مودع دال

 معلا نا ارورغماحرفاراس لوقو ىمحل أو ذهيف ةصزالل ا دعملا فعض و ةدسلاو مغلبل

 ريبادتلاهذه لاثمابو ءاقستسالاب لب ةينقلا ءوسب نلتبم ليلعلا ناف 0

 لاف سيئر ناو ةفسلفلا ىع ديلب هبرصتقيالواذهانن هز يف عل اعي م لضعب قوفتي

 ج اضناو مبتفتل أ نا ملعت تناو مغلبلا جاضناو ددسلا ٍةفلب ةبظاوملا ىف لغتشت نا يناثلا

 ةباعر عماذه لثم نع برهت ناو كاياف د محل اةر ارح ديزتي ةراحلا ةيودالاب مغلبلا

 ةدوءاهل نوكتالامات الاوز لوزتفاهببسو نمل أ ةدام علقي تاوصوهناف معلا بناج

 رسجت الو بكرسو ظيلغ طلخ اهببس اهببس ىنلا تايمحتلا ةجلاعم يف رمالا كالمهناف كلذ ملعاف
 ممل سا حااشا٠نه يشل يس سس سس مي سس سس سا يس بيس سس ميسا

 نك. ا ثبحورطخ هنال اينومقسلاو قبرخل ا ةيوقلا لوضفلا ىف ةيوقلا ةبودالا ىلع

 نكسانلو ةعيبطلا ىلع قخاو بسنا هناف ةيودالا ى ىلا لدعتالف ةيذاقال الابر يبدتلا

 لكشااذاو درفم لا ىفكي ثيح ةبكرللا ىلاالو ةفرص !١ةيود الاى لا لدعت الف ةيئاو دل اةيذغالاب

 نوكيوةرارعل ىلع لاد غبص تاذةروراتلا نوكت ناب درأب م ماوهر احا ضرملا يلع

 ليزتف بلغت ن ااا ةينطل ١ َن ف هنيبو ةعيبطلا نيب ناخو طرفمب نيرجتالف انوافتم اةيطب ضبنلا



 ناكض رملا نات ننظف ةر وراقلا غبص كلذب لوززيف# دسلل ابجوم اغثكماظاخمادراب اًميشاتضرم يف,
 ىلا شرتي ال ةدسلا لوصح دنعوزييمتلا مدعو دبكلا ىعشل غبصلا كلذ ناكامبرةناف اراح
 كلن ىدحا هصخبامب أدباف ضارم1 تعمتجا اذ او غبصلا ةميدعلا ةقيقرلا ةيئاملا الا ةناثملا
 ةح دن كلدح اذا امكةحرقلاو مرولاكهئرب, لع ف 7_0 ةومرخإلاد و أ ِك 3 دح | + صاوخ

 رب العبأدباف يما مرولابأ دباف مرو اهمحل يفو

 نأ اهتيناث ذو هلت رع عنا م ةعيم طال فانم مرولل بحاضصملا جازملا ءوسو محملا ءاذغلا بقي ىوتح

 نآف ببسلا ةلازابأ دباف ةينفعلا ىمحلاو ةدسلاكرخآلل اببس نيضرملا دحا ياامهدجا نوكي

 ددسلل ةحتفملا تانخسمللا لامعتساب ىيلع سابالف نيبجكتسلا لثم ببسلا ةلازال نغي مل“

 رربذ نم مظع ريب دنل !ىف ددسلل تازيخسم ا يبتفت يا اهسيتفت عفنف دنوارلاو سفركلارزبك
 ةدسلا ىف ديزيورضي لب ليزيال دربملاو ةنوفعلاو ة دسلاوه ببسلا ليزي متفلل نالاهنيضست

 جلاغلا ف سخونوس لدم نصزملاو داحل اكرخالا نم مها امهدحا نوكي نأ اهنثل اثو * ةعلاو

 سخونوس ةدح ببسب كلذو جلافلا نع يارخالا نع لفغتالاذهعمو داحلاب ادباف

 ةاعارم عم ةئفطتلا و دصفلا ح بجي قناخأ ا طاخلا نار ون هيف نومأملا يافا نامزاو

 عمتجا اذاو جالعلا لبقي ال ثيحب ريصيال ىتحام نيخست و ةيوقت هيفامب لافلا بناج
 عادصلاو ةيوارفصلا وتتااضرا ضو ل وزي قون لضرملاب[ بالازم

 قالا عاطل تييصع ياويل د ارغصلا تايد ااناف
 ا لانا

 1 سس سم سم

 0 هس ا عجولا

 فضللو هقيفوث نسح و هارد ل زال نقلا لا مت عجولا ر دخملا نيكست ببس ثفرغ دقو

 ىبحصي هللا و ركذت لاق هنبالرهز نب ءالعل اوب ! يشل اهب ىىدد و ام ضعب اياضول هذه ىلا

 كم
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 10 اهنالوا يف نيزلباني نسبا ةهاقتو ءابطإ مطعم لزاوهو المج كيلا دقنا امةمالسلا

 ضيرملا اوثرو افاوقفطامبر مهنا نينح ليملا كلذر دقب جازملااهيلا لام يتلا ةهجلا ددض

 انيمضت يسعي ام نو دام نئلعهجالع يفرصنقي نأ بيبطلا بسحو هب تناكي نلا ةلعلا دض

 مايا يف هلمعي ناحام ةقثو نسما عم ةريثك مايا ين لمعو داز ةدايز ءاشاذ اف هيلا جاتحتي هنا
 ةيودالا تاجرد نمةدحا و ةجرد ضرع يف ناف ةبقاع ءوس عقون و فوخ عم ةريسي

 . اهطموتن ود ةيناثلارخآ ىلا ىلوالا ةجرد نم لاقتنالا ميظعلا ءاطخلأ نمو لاقتن ا عضومل

 درابو اراخوه لهضرملا ببس ةفرعم يف طلغل ١ نم موصعمل | نضو بيبطلا طلغ امبرو

 ءاعملا ف ضيرملا هوكشي عجو لثمهدراب ببسلا و اراحهنظوا راح ببسلا وادراب نظف

 عابطلا تابج امل دربلا هكرحتب امن او يوارفص طلخ نع كلذ عموهو ديزيدربلا ةسماذا

 لكواراح عجولا ببس ناك ناو عاجو الا ميغيوهف دراب ضبقم لك نا نم ةيلع

 كمه و فرص ام مظع | نم كوبللو عونولا ةروييرسكي وفن ارااج ناك ناو نسم

 طسولا | نع هنارحأاةوق يف مومسلا ع راضي هنافآلّتف نوكحي داك ل هسملا» اودلا ناف هيلا

 مه دقم كل م دقا أذ ناو لاق مث ةدروالا نمط الخالا ب ذجي هنا يف ةلاتقلا ةيودالا عراضيو

 تيب ةلزنمب ندبلاو جارس ةلزنمبلهسملا ءاودلاو لجر ةلزنمب بيبطلا الاثم ىل لثماو

 ناو تيبلا قرحاالو ضلختب نا كشوياظفحتم هجارس لجرلا لخد ناف ناتك هيف

 يىننا هللاب ىل مسقاو تيبلا ةمالس نم برقي مل عش لكب ةقثو ءازهتساو ىلصب لخد

 0 كل ١ نادي !ز)|حل لل ءاوو اق تيقبام

 ءاعدلاب هللا !ا ملا غاوجرإإا و ظفحتل ا الإ س و مسلاب ةعفنملا بلطل هيقسم و مسلا ربدم

 هينا يب نشيد يسالاةوق يف تاج 1 0 ولا

 ةيناثلا ىلا نىدعتت ناو كاياواهرخآ نيلا نلوالا ةجردلا لوا نم لهسم ءاود نم

 ندبلا ىوقلا ىبسج و لاهسالا ةوق يف تاجرد تالهسمللاولعجي ملءابطالا ناكناو
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 ىلذ عم و ئلوالا ةجردلارخآ يف هلاهس ا نوكبام هيقست نا مسللا ززلملابزاللا
 ةدعملا ىوقيام هب طلختف مدقتت ناريغ نمالو طالخالا عطقت تح الهسم يقمشال

 لثم ينعي اطيخحلاو ءاعم الا نع ةرضملا بج امو نيئنسفالا و نوسيئالاو ليكطصلباك
 ءاعم الا نع لظنحل أ محش ةرضم عنمي و بجتخ هنأ عم قئسفلا بلواريثكلاو نائسبسلا

 هغلات عابطلا نال عأاصاضيا بيبزل أودبكلاب ةلهسملا ةيودالا لالخا عنميو# دعملا ىوقي

 يذلا غرفتسيام ئلوالا لواةلهسملا ةيودالا تاج رد لاثم يا ىلذ لاثم,ىلاق مث

 هذهل و سانلا نم ليلقلا الا هبرعشي الو لفثلا عم ج رخبف ناك طل> يا نم ةدغللا ىف

 اهلوه ينلا طالخالا نم ةدعملارهوج يف يذلا لهسي ام كلذ ضرع نمف ضرع ةجردلا

 ىلذ نم رثكا لهسيام ةيناثلا لواو سانلارثك !هبرغشي و لاغثالا غم ةردحبف لهسم

 ةذهلو هيلعا دئاز لب لفغثلا نيل هنيل سيلو ةوابغلا لها نم ناكولو ناسنالا هبرعشي نونح

 ةفلك يف هعفوبو ناسالا يكنبال اهسا لهسي ام ةئلاثلا لوا و صقنتو هيف ديزت ضرع

 هرب فال اثم كل تلعجدقو ٌة دشو فنعب لهسيام ةءب ارلاو فعضيام اه رخآ ضرع هذهلو

 دباءابطالا ةداع ترج ينلا تام دقملا و ةتيرطلا هذه جمب دحا م دقني مل ناكلأ و

 سوسلا دوعرئبلا ةرب زك ىل ىصا ام ىه لبرسملا لوانت لبق اه ذخاب مه ديبأت ىلاعت هللا

 الطر نيرشع دو دح يفةليل عقنتو بو دالا ضرت ةيقوا عبر نويروطنق ةبقوا دحاولك نم
 نا ىلا بطي و لاطرا ةرشع ىلا ءاملا دوعي نئنح ةنيلران يلع ادغلاب عفرت و ءأم نم
 دنع هيف عضف اعيطقت ةديزت نات جتخا نا وركس لطر هيلع دازي و نوفصيفاب ارش ريصي

 قاوا سمخب ناتيق وا موي لك هنمذوخأملا و ةضومعلا قداص لخ نم نيلظر ف دقف

 ءاودلا:دغ ين ذخؤي يذلا مويلاو صيرفوا قاسؤةيلقب ءاذغلا نوكيورئاف ءام نم

 قلعتي ام اذه ةتبلا ةليللا ىلت نيشعتيال ناو اهيلعر اضتقالا باوصلا و راهنلا لوا ين ةيلقب

 فاعضا يف ةيصوضخربنعلل نا ركذت لاقف ةيصولا ءانثا يناضيا دافاو لهسملا ءاودلاب



“01 
 ب لا ' مرت ناو ل يدلل ىلا

 1 ا ويوم ا

 8 سشنلادشي ناحي رلارزب ناو هجازمو هرهوج ةئرلا ظغحي ب انعلا نا وعلبار ذأ لا

 ةهجازم دعبو هتيوقتب ة دعملل يدنهلا دوعلا عفن نار ركذتو لاهسالا عطقيو ءاضعالا يوقيو

 نايبصلا ع رصب بهذي سجرنلا مش ناوانيقير هبلا ن ١ اعطقي امه الكو خوخأ أ جازم نم

 انادهام ىلع هلل دمحلا و ةيصولاب ةفورعملا ةركذتلا نمدتطقتلا اما ذهرظن دعب ةبرجن يف

 قالخ الاود اقتعالاع هبيبطلا ىلع بجي اماماو هللا انا ده نا الول ىدتهنلانكامو اذهل

 جلاص باغعلاو باوثلار ماو ةبهلالارومالاب افراع ني دلا ديج داقتعالا سبت نوكي ناوهف

 باسنكا يف ةبغرلارفاو تاناويعلا عيمجل اميحر قالخالا ىضرم ةيهللا قدانص فافعلا

 نيفنلا نكاس ناملغلا و يراوجلأو سانلا مراحم نع نيعلا نئ ضرك ذلا ورجالا

 رظانبال وةنبلا ةماعلا سلاجي ال بارشلا و: ماعطلا فهسفل ضانريارسعموا ناكا رسوم

 نا بجيو امزج توميوا شيعي نالف لوقيالو ءالعالا رارس ا ىشغي الو هعيضوم يف
 ةفاظنلا نسح ةحئ ارلا بيط بايثلا يظن نوكيو هنع لاسي نم لكينليمجل لوفي

 ضرملاة دش يفوهو هبل اطي الو ضيرملار قع الو بارشلاب لاغتش الار هظب الو هل احر دق ىىلغ

 هلمجاو ظفل نسح اباضيرعت ةح الص تاقوا ف كلذ لعج لالا ةلقل ةرورضلا هنعد ناف

 عماسلا مهف ءاو د صو اذاو نيدمتعملا ىلع هل دي لب هدنع نه ةيو دالا ىطعي ال نأ بجو

 فورعلا ىف هباشتيام اريثك ةيودالا ىف ناف ةبتكيو ةلوقي اميف طلغلا عقي الث هيله هر ركو

 دقتعي نأ بجي ةامجل ابو جحهرزبو نر ز وربشواجأ أوربنش رايخأ اكن يفرطلا ىف امهو
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 ةمحرلاو ةجهللا قدصو دحا لكل ةسيصنل ا و بنذللا سوفعلا لاصخ سمخ بيبطلا
 نولتيو زجوملل لوالا نغلا ح رش مت قيفوتلا يلو هللا و نكما امب لاو تاناويتحلا عيمجل

 - سه اتسحتإ جستا ص٠

 عسسل سس يس سنا سس بسسس سس تيس

 9 تلمج نئلع لمتشي يناثلا نغلا هللا ةمحر قنصملا لاق

 نئلوالا ةلمجلا يالا دو ة درغملاةيذغالاو ةيوركالا ءاكصحلا  نلو ازإ ارامل
 يذلا وهءابطالا دنع ءاودلاة درفملا ةي ودالا ف ىلك م الك لوالا بابلا نيباب نيلع

 كلذ ناك ءاوس هبهبشتي الو هيفرث ا هنم لصحي ناسنالا ندب ةر ارح نع هثدام لعفنا اذا

 ءاو دلاوهاذهو ناضهريغو ! كلذ لبق تن اك ىلا ةلاعحللا داضم لصاحل ار ثالا

 لو الا نفلا ىف قلطملا ء هلدعلا سرايا علائق ءاؤغلا ناناهدلال تيرم يما

 هن روصو دربي وأ نخس# نخ تي ءاودلا نا دانعم ندبلاب هبشتيال انلوقو باتكلا اذه نم
 اننا دبا اع ةدراولا ةيودالا معي فير هلا اذه وءاذغلا فالخب ةيقاب هتقيقحو ةيعونلا

 اعم ةيفيكل او ةيعونلا ةروصلابو |طقف ةيفيكلابلعفي يذلا ابكر موا ادرغم ج راخو لخاد نم

 قيلعتك ندبلا ةرارح نم لعفني نا ج اتحب الامبرفطقف ةيعونلا ةر وصل اب لعفي يذلااماو

 ىلتف عشب اةوصوم ن وكي ناليصتساالام لك نا ملعا و عورصملا ىلع ايناوافلا

 كىلذب فوصوملاوه لوالاو نوكت الوال اءأ| فهل ةدوجوم نوكت نااما ةفصلا

 لثم ةوقلاب كلاذب فوضاومل اوه يتناثلاو د زاب جيللاو ةراحرانلا نوك لئثم لعفلاب

 مهفيرثك 5 الا يففدر ابواراح ع ءازيدلا اذه الثم يقاطاوادر ببر وتخألااو اج ناويطوعلا ملوك

 ملعاف اذه تف ءاذاو هب ديق لعفلاب ىلذك هناديرا اذا كل ذلو ةوقلاب ىل ذكدنا هنم

5- 
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 000 ا

 : هنم لمعتسملار ا دقللا لمعتسا اذا لادتعالا نع جراخلا ىلذ مث ةيفيكلا ىلتىلاهنع

 أسح ةسوسع* ن 5 قلما مسي يتلاةيفبكلا ىلث وكي النا م اديلعر ثكي ءاور ركتي مأو د ع

 1 ىلا غلبتو ا ةيناثلاةجردلا ىناهيف يذلاوه كلذوانيبار رض لعفلابرضي دح ىلا غلبت ال

 ' . ايمس ءاود مسيو ةعبارلاةجر دلا فوه كلذو لتقي نا ولا كلذ عم غلبت ن ا اماف كلذ

 "” 2 ةريئات نوكي ام لكهلونبراشا اذه نلاو ةثلاثلاةجردلا ىف يذل اوهو كلذ ىلا غلبتالوأ

 ءازجالا نوكت نا لمتحملا نم هناف ةريغو يسرفلا ال يناسنالا:لدتعملا يبا ندبلا ىف

 ظ ءازجاالا نط ةوف ف عضا ناسنالا:ندب يف ىنلا الثم ةيناثلا ةجردلا ىفراحلا ىفةراحلا

 ةبسنلاب دراب ناسنالا ندب ىلاةبسنلابر احدنوارلا ليق كلذلو سرفلا ندب يفيىنلا ةراحلا

 ظ 000 ندب ين اهريث ان فعضي هيف ىنلا ةراعل | ءازجالا نال سرفلا ندب ىلا
 ىلا لادتعالا نع جراخأ !ندبلا نالف لادتعالا ديقاشا و ناسنالا ندب يف

 '/ 7 .. هه ساسهسسد افالثسرةيناع ةيركلاءازاالوب لمست ويسرا هيلا

 0 ١ 0 ل ا 0
 ١ قكيملناربناتلا ىلذو ةيفيكلا كلن نو اما لادتعالا عج راخلا ءاو دل اوهوت كاز قارا ةيكورفلا راودوا

 000 كل للا الا ةجرد )6-00 همنا هي دسم

 ا لاا ندد رق قنا كت سام ممسمسسسل شسشسسل سسسسيي_ --تلسسصشسشسلل

 ا ل 0+ ا ل ل

 لالا ا كيد كم 0 نويك ة ال اه ع سلا 1 0 1 ال ككل لنلو



 ) م١ (

 و يي يوصل ل0 3

 لك نوكي نذاف ظسو امهنيبو طيرفتو طار رع

 امهيلعف نيب توافتلاو د دح أو دج ةجر د يف نيثاو د دجن كلذأو بنت ارم ثلث نيل |اةمسقنط ةجر د

 ىلت نمةدحاو لكلو لب اهرخآ ينرخالاواهلوا يفا هه دح | نووكي ناب كل ذو دج يثك

 مولعملا نال ىلذوةينيقيال ةينيمحار وما بتارم لاو تاجردلا ةذهو ضيا ضرع بتارملا .
 اماجاو >اهلادتعاىن ء لدتعملا جرخب ناوالا ةجرد ١/ فوه يذلا ءاو دلا ةيفيك. ناوه

 ىذلاو ىلوالاىل !برقا اج ارخا هجره ةيناثل ا ىف ىذل اوةيلكل ايهلطبتةعبارلا ىف ىىذلاو

 اهلبق ىنلا عض تاجر دلا نمل كةيفيكن ااماو ةعبارلا ىلا برق | اجارخا هجرخي ةثلاثلا ىف

 تايعيبط ين ميشلا ل ال اةيليقاز ناف ملعا هللاو نيمختلاب لب نيقبلاب هيلا ليبسالاممد لقاوا

 ةليلقلا رانلا ىف يمس ادي دحلا«ةيغيكلا ثدا دزا تدادزا اذا عو ثلا ةيمك نا ء افشلا

 ةريثكلارانلا ناريغ ةليلقلا ارانلل سامملامطسلا ل ثموهو :ريثكلار لس املا يطس سلا ناف ةزيثكلاو

 للظلم يف حوامل يش ِ ءلا ىل ذكو سوسحم# نم هز ينةليلقلاو سوسعريغ نامز يفهيمحت

 هجرد !!ىف مسمار أ دقم ىفءوض نوئما ذهن ١ مييلعف اةنج الملا ف: ولعت َن امز يف ملتي هناف

 ىلا لقتني نا نكمارثك اوار ركأذا هناذ ةجرد ينوهام لكى ل ذكو ةئلاثل اف ىخس ةيناثلا

 ةجر دل !ىف هنا لاقيامن | ءاو دل نا امهدح ! نيهجوب | نهنع باوجلا انلق اهقوف ينلاةجردلا

 ؟مريغو ر ركمر يغ ةداع هنم لمعتسملار | دقملا هنم لمعتس اول ثيحب تناك نا الثم ةيناثلا

 وهف ىكنعملا | ذه كرف دحودء و داواكفانيل اررض لعفل ايرضمريغ سوسحم رث | هنم ثدحعب

 لمعتملار أ دقملا ن ف كيل اك ةريثك د أع هنم لمعتسلار ا دقملا ن اك ءاوس ليل انلاةجر دلا ىف

 ررقت امكلسعلا نم نيئيقوا مواقيهنم نيمهردلا ناف لدنصل اكاليلق وا ناتيقواةداع هنم

 راحل ىف ةراعلا ءازجالا ىلادرابلا ءزجلا ةبسن نا نيبتدف هنا امهيناثو براجتلا ىف



 ١ ا61ع) (

 ةبسا ىلوالا فو ثلثلا ةبسن ةيئاثل | ىفو عبرلا ةبسن ةثلاثلا فو سمخلا ةبسن ةعبارلا ىف

 ةجردلا ىلث يف ءاودلا ناكر اعل أو درابلا نيب ةظوفحم بسنل ا :ذه تنما دامك صنلا

 هيف ناكالثم نئلوالا ىفراحلا ةيمك انفعضولانافرادقللا ةدايزورار كلاب اهنع ج رخبالو

 فصنلا ةبسن ناللولوالا ةجردلا نع جر الو نادراب نأ أآزجو ةراح ءازج ا ةعبرا

 هيلع ديزمالو عضوملا اذهب قلعتي ام ةدب زاذه تاجر دلا يقاب يناذهربتعاو ةظوفحم

 ا” الا كالعر يعور 1 يال
 ا ل دلل نم قل يرن كوي اللا كار

7 

 ل 0[ سو .ءانعلا و

 همر يدل ةيكرملاةيودالا ونصت ابطالا نأللا ةداتنم عوق نم ةيكرط ةيودالا

 ضباق يضر ارهوج نم بكرمامهنم دحاو لك ناف بنركلاو قلسلاك نافلتخم نارثا
 رهوجل ا للعت ءاماف بط ذاف :رصانعلا نم بكرم امهنم دحاو لك ةيقر وب ةفيطل ة دام نمو

 ةبيكرثو هجازتم | نا ببسب كلذواضباق همرجو الهسم هو امراصف هنم ىل اجل ىقروبلا

 لاقي كلذلو فيثكر هوجو فيطلرهوج نم بكرم لجفلا ىلذكووخر لب مكحتسم ريغ

 ةدضاهلا ةوقل| ىلعايصاع فيثكل | ىقبيو فيطلل ارهوجلاب مضهيفنال مضهنيالو مضهيلجفلا

 ةينبح و ةبك ام نم بكرم هناف نبلل اك عيبط بيكر 1م ين انلا جازملا يبا ىلذو

 ةعانصلا مال ةعيبطلا لعف ىمئناثل ا جازم أذهو ظبط ريغ هيلث |نم دح انك قانا ةينمس

 جازتمالا ناك ءاوس تاجزتمملا ىلت نه دحاو لكر ويف قايرتل اك يعانص بيكر اماو

 7 اها دات ا |دعاصفايعاب را | ايان ايع اذنصو | اغيبط

 هم سسس تشن حتتتابل سس مسسسلل

 رس 22222 2 تت ل سبح سا سس سل ل لل سس سل ل ا ل مح ص77سسبل ستستصل تصح مصصصسللا م سس مخصسمل عاق سل ماس سلا

 0 هيو ما 75 0 م

 !ىاعتا دس زلاي دعت !اهظزبشو قبيزلاو نتمؤرتبكلا يه ين يلع ل
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 اه دعصتل ةيث املا ةيرانلا تليساذاف همبايو هبطر نيد قيرغت نع رانلازجعت اغلبم هب غلب دق

 م اكحتس الا اذه يلع ىناثلاج املا نص ناكام نكل صاصرلا ىفلب بشخأ ا ىف هلثم لع,

 نو درانلا هلحن ثيحب ىلذ نم ىفعضا نوكيدقو دحاو لعفالا هنغرهظي ال قائيتسالاو ش
 سس لس سلا تاسسسسسمللا مسصسسسللللا مسسس٠لللا تيصصسس٠سللا تسلل صصص سل هس تسسيسخس

 وهو ثمحب عضوملا | ذه يف عطلان اقرتفت الة لل حمةوقو ةضبات# وقديف ناف ينوبابل ءلاكقيقرل اعبطلا

 باجي نا نكميواهزيغو نقعلا قرهاظرما اذهو ليلحتلل ةراتلمعتسيو بطي نوبابلا نا

 اهلكو ئوقلا ىلت ةلمجن ابطل اب ناقرتفت ال ةللحم ةوقوكضب اق ةوق هيف نامهلوقب دارملا لاقيف

 دامضلا ىف عنيف نووذلا كلذ نم عوش خو بللا همرجيف نيق بي لب قيقرل ابطلاب قرتفنال

 ليلا خلا نود ئبطلا هلححب ثيححب كاذ نم ىعضان وكي دقوا : نقر اه نايات عدرلادبرا اذا
200000 

 ينةيضرالاةوقلا ىقبت و هيفوه خوبطمل اهئاص يف بطلاب ج رض ةللحم ةوق ةيف ناف : سدعلاك

 م منافع اي دنهل 10101 نوكي دقو ضباف همرج ىا نلف همرج

 ابط واع رش هلسغ نع يهن كلذلو نر 0 -- <

 لّسغ اذاف ةيلع تش رفن او هيلا تدعصت دق هحطس يلع ةطسبنم ةفيطللا ءازجالا لج ىآف
 لصبل اىطففاجرا اخوكيزاعا ندا فا كااقلا اج وب دعب قي ملوع 5-3 || :

 هسسيبيبي .يمسعس.شديتب_-هدد ساهم ءلللسل

 025 2-5 ةقام يال كاف طالتخاليا :لنالتتمراوز 1

 لخاذ شو ثلطب ةوقلا كلت ل هف كاشي امةطلاح نافا دك ةيوقيغأ هتوف : دق ءاودلا نا

 حد 5 0 7 0 وب يوي نبا
 تال اا د ةمسمسل مسسس

00 هيسامم» وول ب و
 

 رم
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 ١ + نوومتمل را ره ةوقةيسب ب الحا نإزامطتسلا اذا [ضوقتلا
 هل لا + ل ل سل ششسلاسبسسلللا سسسسللل سسسسسلللا يس سا ساب سمسا سس يصصستسسلا ميسصخسلا تسيل تسييس

 قبضلا و انف لمعتسا !ذاَرْتو ويا هنم ذفنيالف هظلغلام ١!كىلذو ١ نامضالاب ورش ل تقي هناف

 طم ورق سفائم ولا نعمي اللي اة عوشذفن ناو هج اديفس الا لثمهظلغو ماسملا

 2-0 ا تت ل

 م دل بيسبيأد امنه لامصتمم | اذا هن ني دجتالابت درارح نالوأ

 ةريثانلا داضم يجر اخ 11و ريث ات نوكي دقو" دق وء 0 تكا جر اخوالخ اد ةريثات نوكي نااماو ١

 00 سوما ياا جراخ سلاحا ا قوقل 55 ركلاك «هيدلا

 للعم ىو بطارا مالا وج نم ٌةبكر م عب هو

 ءزجلا ذفنو هظاغل ىيثكلا ءزجلا ذغني ما جاراش م لعمل اذ ظيلغ دربم قثكمرخالاو

 0 يمس هس سسساتو لل

 همم "نس تدشن همس شسسسسسلل سس شت سس سس سال ل ا سم تاس سس

 "ا 0000 يا هدام .٠ لا

 دارطاو مظعاو دشاحرطخلا نوكيف فك ةريغل و |:هناسنماب كلذ قفعن نااندواف ءاود

 ةعرسو نوللاو ةحئارلاو معطلا لثم نمةيودالا ىيوق ىلع لالدتسالا انبه سسايقلاب

 : 5: ٌأ ' 5
 صفعلا نم وقرار ىلع قيرع علاوزملا معطلا نم لدتسي امك هئطب و لاعفنالا

 ةوقب مزجلا ديفت ةيرجتلا نال سايقلا ىلع ةبرجتلا مدق امنا و)ةدو ربلا ىلع ضماعلاو

 ا كر عاوولاو ةايال ب نك ايتكملس ماع منك كذا ادن

 مقنماملل ا طال | ةيفيكلاب واح جاوب مارب
 ل
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 ىلا سابتلابو اراح ناسنالا ندب نىلا سايقل اب ءاودلا نوكي ناز وجي نق هنا امه.دحأ

 نا يىناثلاطرشلاو ءاذغ شيبلا ةراف ندب ىلا ةبسنلابو مس ناسنالا ندب ىلا ةبسنلاب

 تيضرغ ةيفيكو اة ذوؤب وا ةضراع ةرارخ لثم ةبستكم ةيفبكل ك نعايل اخ ءاودلا نوكي

 نيه مادام نم نخب ا ذاف عبطلاب ادراب ناك ناو ءاملا ناف هرهوج يف هتلاعتس اب هل

 ابيرق ناكناوزوللا وادر اب مادام درب لعفل اب درب !ذاف عبطلاباراح ناكن او نوينرفالاو
 كل ةيض رع ةيفيك لاك ى نمايلاض نو هلا (راكو وتر نمت عر اناث ا دال ب

 رضيؤ اهضعب يف عفنيف ةداضتملا للعلا ىلع برج دق ءاو دلا زاكي لإ ثيلاثلال انركذامل

 هيف عفن يتلا ةيفيكلل ةنيابمو اهيفرض ىلا ةلعلا ةيفيكل ةبس انم هتيفيك نا ح ملعيف ضعب يف

 قايرتل اماعفان هث روصب وكي نازاوجل هتيفيككل ذب ملعت مل اهعيمج يفرضوااهعيمج يف عفنولف

 0 0 يودع 0 م

 هتروصبر ا !قويزاعل اديكلا مهما ياسو نجني رسم

 ضرعل اب ضعبل ا ينو تاذل ذلاب ضعبلا ىف هعفن نوكي نا اضيا زوجيو درابلا دبكلا ىف هعفنك

 اننارمتشلاكدْكيِسا نا الفم يضرعلا نم يناذلا لعفلا ملع اذاالا هتيفيك ملعنال حو

 كبرجخ لأن نفت مل عر عفن قاف بلا ضرملا ىناضيا لمعتساو عفنو ىوارفصلا ضرملا ىف

 ضرملا نم عفتلاوهو تاذلاب نيرم الا دحا لعف هنا ملعي نا دعب الا هت دوربو ا هنرارت ةق

 ىلذكور اجلا طلخل | ةلاز الر احلا ضرملا نم عفنلاوهو ضرعلابرخ لاو نيخسنلاب ىرابلا

 نخ امزجرؤفاكلا ةدورب لع مكحي ال ةرارح علا نكسو قدلا ىفروفاكلا لمعتسا ذا
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 .هلوقب دارل اوه |ذهو امزج هت دوزبب مكس يف ضرما ىلذداز و دراب ضرم يف لمعتسا اذا

 تناك ااهناف ةنرفم ةلع ءاو دلاهيلع برجملا وكي نا عب ارل او داضتم لاعيف لمعتس او

 ملعي مل عفنو ءاودلا هيلع برج نيداضتم نيج الع نايضتقي نارما اهيفو ةبكرم ةلع
 هامح تلازف نوقيراغلا ىقسف ةيمغلب نىىمحناسناب ناك ذا هلاثم ةقيقح كلذ يئب بسلا

 قطبا لب نوما هو ةراجقلم نم عفن هنالد راب نوقير اغلا نا مكسب نا بجي مل
 ببسب كلذ نم عفنو ىمغلبلا لصافملاعج و يف لمعتسا !ذاف ةيمغلبلا 5 داملا هليلحتلهعفن

 هثوقامب نوكي ناوهو سماخت او ةطيسبو هلوقبر اش ا هيلا انيقير اح هنا ملع هتيفيكب مغلبل | هليلخت

 ةئبلا اهيفرث وبالف آم ةلعةدورب نع هترارح صقنت هيو دالا ضعب ناف ةلعلا ةوقل ةي واسم

 لمعتسافةدوزبلا نص نيتجر د يف لادنعإلا نع فارناو ج ازمءوس ناكاذا ام لثم

 ملعيالذج ازملا ءوس لوزيالف ةرارعلا نم ىلوالا ةجر دلا فوه يذلا سو دوخوطسالا
 لعفامب رالثم ةجر د ىصن يف ج ازم ءوس يف لمعتسا !ذاوانيقيراح سو دوخوطمالا نا

 ملغت قوتخاريسياريسي ج ردنيو فعضالاى اء الوا برج نا بجيف نام امص دشا انيضست
 عص ردهظ دق ناك اذ هلعفو هرثا كيف رهظب يذلا ناسزلا ىعارب ربا تاق انك ءاودلاةوق

 رههظيرخآلا ىف مثرث اهنمرهظبال لوالا ىف ناكناو تاذلاب كلذ لع في هنا عنق اهل امعئسا لوا

 ماسج الا ضعب نوكين !قفتا امبر هناليرثت 5 !مكح !ذهو لاكش او د اهئش |عضوموهف لعف هنم
 نسي ل اعلا ىف هنافر احل أ ءاملا لثم ضرعلاب يذلا هلعف دعب تاذلاب يب ذلا هلعف لعفي

 سداسلا ىلاراشاوةلاحم ال درب ن دبلا ىف ث دحت هناف يضرءلار مالا لاو زدنعام أو

 ٠٠1 ديال ذا نوع رو بنس يطل زكا انستا راوأبلو اهون ف نوكي ناو هلوش
 ضرعلاب هنع لعفلا رو دصف كلذك نكي مل نافرثكالا ىلعوا م اودلا ىلعر ارمتسالا عم
 ةصالخا ذهرثك الارمالا ىلعاماوامثا داما اهيدابم نعر دصت ةيعيبطلا رومالا نال
 طورشلا ةذه لقن دعب ل.ءاكلا ببحاص لاقو نوناقلا نص يناثلا باتكل ا ىف ئيشلا هلاقام
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 نادب الا ىلع هجازم ةفرعط برجو ءاودلاهب ننام لنا نا لوفا اناو سونبلاج نغ

 سيقن نانولع ردات تناواعيرس هلعف نيبني طئارشل اة ذه ىلع نحتم ا اذا هناع هل دتعملا

 طورشلا نم ريثكطقسي اذه يولعف لوقااناو لادنعالا نع جراخل أ ندبلا يف هلعفيام

 ةداضنم للع يف نوكحب ناو ضارمالان م درفملا ىف ناحتم الا نوكي ٠ ناوهو.ةزوكذليإ

 هيقيوراك ناواوهوةبر خخ / أنه ذوخأملا قيرطل اوها ذه ةلعلا ةوفلةيو اسنم هتوق امب نوكي ناو نأو

 هوجو نم ةيودالا ىوق نولع لديف سايقلا اماو سايقلا قيرط نم قئوا هناالا رطخ

 امك يرثكا طبضدهل س لايوطعم قربللاب لال تس الا لال ا ل اا كيلا
 صصص 22 سس تسسسصخسل ل ني مس اصسم همرص مع حمو

 دما ادد الاب يا هب لالدتسالا هجوو كلذ عيمج نابب عوجبو ةح ارلاو معطلا ىف

 ا وا *الا ىف كربلا ل عفبامك نسال لوو دم نفايك مطر

 رانلا ديوست ينامك بطرلادوسيرعل ا يبا سكءلاب رحل أ واهيف ةريثاث دتش ا !ذا داوسلا

 ءابطالا ل اقادام ر هلعجيف يسفلا اهضييبت يف امكسب ايلا ضيبيو امسف هلعجيف بطرلا بطعلا

 يخت ضايبلا ىلا برضي هضعب ناكو هفانصا فلثخا اذا دحاولا عونلان ا

 براضلاو درب اوهفادراب عبطلاب ناكن ا ضايبلا ىلا براضلا نافداوسلاو ةرمل ىلا

 ةرمعل ا ىلا براضلا يا سكعل ابرمالافرعل ىلا عبطلا ناكناو ادرب لقا نيرخألا ىلا

 هتلالدرضخالا وللا ا لوقا ان اوارسج ىلا وكب نعانبلا سل[ بر [ضلا ورح )ركل ارب

 رضخالان وللا لصحت امكهنإل امه دح | نيل !ليميف ناححجر هل سيلو اسنم دربل اورعل ا ىلع

 ةبو دالا ىوق ىلع لال دنس الا فركذيملىل ذلو قارتحال | نم ثدحب ىلذكد امجنالا نم

 ىنبللا نمالطر تطاخ اذا ىنال برطضم قيعض ن وللا نم لال دنسإلا نون اق نا انلق امنأو

 نولل |نوكيناث ج ازمامهجازتم نم لصحت نىنح امكسم اطلخ نويبرفال ا نص نيل اقثم عم

 اذهو ضيب الا لسعلا لثم ةعانصلا هتلعفام ل ثم نلعر دفن ةعيبطلاو ةرارحتأ | دش عم ضيبا

 لاق ىلذك سيل لفلفلا و لعفلاب بط را ذه نال ضيبالالفلفلاب ليثمتلا نمريخ لاثملا
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 دلال
 ةسئ ارلا نال ىلذكن اكامناو ةحْن ارل |مثنوللا ةلالدلا ىفهؤجولا ىعضا يبا ةحئارلا مث

 نوكي الدق هناف ضيبالا نوللا فالخب ةرارحلل اهنا ىشالالثم ىسملا ةحئارك ةداعلا

 موعطل | نمر ثكالا ىف اهنراقيامر ابتعاباهدحا هوجوب مسقنت عن اورلا ناملعادربلا نع
 وحنو ةصفعو ةرمو ةولحو ةضماج ةمن ار لاقيف ةنراقماةدشل م وعطلا كلث ءامساب ئمستو

 ذيله ذهو ةنتنم لث و ةبيط حن ارو ذه لاقي امكاهتر ف انم و اهتمي ال هرابتعاب اهيناثو كلذ

 ١ .اهنموقي دن ةنكسم مئاورلا نم نا لاقيامك ةساحلا ىناهلعفر بتعاب اهثلاثو ةهيرك كلتو

 ةحأ ارلا م دعو ةي دنلاو ةراربحلل قبنزلاو ىسملا ةحئ ارك | دج ةيوقلا ة دال اف ةعاذل ةداح

 ةفرصلار انلا ةحئ ار م دعن اف ةدوربلا ىلع ل ديطعت اسبلاريغ يف ةحئئ ارلا مدع اة دوربلل

 0 100 و اوزلااودلا فيربتفلا نالوا اوت دور اع لذا

 ةيرثكالا ةلعلا نالرمالارثكا يف ةرارعل أ ىه اهطعسواهممشم نكل ةدورب نع ثدعت و

 نوكي ناز وجي دق ناكن او يراخب فيطلرهوجوه ةماشلا ةوقلا ىلا جئ اورلا ببرقت يف

 ىرثكالاو» لوالا ناالا ةحئار ١ ىذ ص عوش لاحت ريغ نم ءاوهلا ةلاحتم ا ليبس نو مىاع

 ا يه يزلاو ةراحاهلكف ةو ادله قالا كابن دلو كيال 0 تالا وبجج
 حورلا نم نيكستو ةيدنت هبحصي مالا راح ةرثك ا بيطلا و ةدراباهلكف هي دن ةيجركو

 ةحئارلا بحد دربمرهوج نءولخت الامهم اسج ا نافرفولينلا و روفاكلاك سفنلاو

 رملاو فيرعل ا يهوةرارعلا ىلع ةلادةعبرا موغطقين امث يهو معطلا مث غامدلا ىلا

 بيرق دح أوو ضم احل أو ضب اقلاو صفعلا يه هو ةدوربل | ىلع هلا دةثلثو اعلاو حأاملاو

 ا ا انهو مس دلاوهو لادتع الا نم

 ةوقلاهب سدت ال نكل ةقيقعل أ ىف معط هلام امهيناثو ةفرصلا طئاسبملا ىف امك ةقيقتحلا ىف معط

 فالتخاب معطل !ىلتخي ورهاظ معط هنم لصح هئازج ار يغصت يف غلوبولهذاذ دي دحل اهذقئاذلا
 ل سب سم جس سس مل سس سمسم تح سلسل سس معا تيس ممم سس مصممو سم مسسسلا سس سمو سس سمو

 يا نى يوكل |نيب ةطسوتموأ ةفيطلو | ةنيثكحام !ةناملاف لعافلا وةداملا
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 يذلا فيثك اأؤؤم راحلا هلع اف يذلا نيثكلاف امهنيب لادتعالاو | ةدوربلاوا ةرارعلا اما
 ا ل 18 اول الا ةيع سلا

 هسا ببب ب مصملا اطال _ مسسسشسس.شسيمسلسلطل ططسلمل ااسشسل اال ل -شسستن عسسل مسن

 فيرحعأ ا ةدام نال 0 ا 2 2 اعلا

 - تيس يا 0 اء ئوقاوه ىلذلو ةفيطل

 جاملا نم ن خس ارملا عاملا ىلذل وارم ر اصر انوأ سمشب عاملا نخ اذا ىلذلو ةدراب
 نوكنولحت ىنلاهكاوفلا نوكتام كل ذلو ضماحأ | مث ضباقلا مث دربا صفعلاو لوكأملا

 ءاوهلاب اليلق لدنعت لونح ةيئ امو ةيئ اوهةيف ثرج اذاف ديربتلا ةدي دش ةصوفع ال وااهيف

 ىلا لقتنت مث مرصل | لثم ضبقلا عم ةضومعل ا ىلا تل ام جضنملا سمشلا ن ناخضافو

 هتفاطلل امهنم | ديربت ر ثكاوهف ضباقلاو عردفللا نضاادوب لقا نا ن1 انف اهلل ةوالحلا

 صنعلاو ناسللارهاظ ضبقي امنا ضب اقلا نكل معطلا ىف نابراقتي ضب اقل او صفعلاو ةذوفنو

 ةلوتمللا را نييلتلاو ءاذغلاريثكتو جاضن الاولحل أل اعفاو نطابلاو رهاظلا نشخبو ضبقي
 هتبوطرو هت رار حب ندبلل هتبس انملف ءادغل اريثكت اماو ذيذل بطر هترارح عموهواصوصخو

 لاعفاوفيفجتلاو نيشختلاو ءالجلا ةرارملا لاعف اوهبذجتةب ناجلا ىوقلاو ةعيبطلا هبت كلذلو

 كييلتطتلاراقينكلاو ىطرغلا نظيرقلا ل اهفاإ تمالتشا نارتدخلال تسلل هن نحلل قولا

 ةبوطرلاو ةيئاوهلاو ةرارحل ا سماهبف الن ليلق جاضناو قاالزالاو نيبلتلا ةموس دلا لاعفاو
 را عرس ارك ءالجل ا حولا لاعفاو عيطقتلاو ليلحتلا يرحل ا لاعفاو

 ضبقلاو اولا لع دخلاو مرج ناحل عمتاجمون و طبل ديربتلا ةضومعل أ لاعفاو

 الع 0 | ىمتستو ةبسل ملا ةرارملالئثمو ع انيلاب للا ناكسطلا و

 لئثمو ناجن دابلا ف ضبقل او ةفاربعلاو ةرارملا لثمو وبطملا لمعلا ىف ةوالعلاو ةرارملا

 ايناثاجازم جرتمملا طلغ معطلا اوااروللاراطار رلا ببسب عقي دقو ءاب دنهلا ىفهفتل !اوةرارملا
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 ١ نواوا|معط )دل درتم هدم! وكب لاب نكسب اذه نالالوا اجازه جزتمملا ىطلغلا اذه عقيالو

 كلذ نوكيو كلذ نم ع ثاهل نوكيال الوااج از م ءجرتمملا ثادرفمنا ملعت تناوةح اروا

 1 ايما ابلاغ تاياطابشلا ادلونم جارطمملا يف ىواهيخ ةسئاولر ىلا أو معطلا نم ”روكذللا يا

 مكيشسشسسدكد هه م سمس نيس سلم 2 سس سس سس سس سبب. سسسيا:ب سس .  سن سنشب:س - سنلسسسللاسلي

 درفملا كلذ معط ج جزتمملا كلذ نو ١ اع سلغيف 4 ٌُ ب م

 0 ا هورعلا كب 00 دل
 522222 تت تتتبلل تت ل ا ل ا ل ا را ممم سس سسسسسسلا لس

 ةهيسسسسلسلل عميس ساد ايس اسس سس سسسلم مص امصسيس ادييسسسل مص خلا هديسسلسل سمسم هيمصسلع هس سبا صل سل مص سل مسلس ل سس ا

 ضرفو ” روم ا ىلذ ص 0 3 5-5 6

 نويغالا حن ارلاو معطل بسحب كلذ لاثمو طلخلا لبق اضماح نوكي ناب دراب نبللا نا

 تاددرغم مئاور عيمج نياع بلغت هنمحن ار نا تح ةحّت ارلاداح معطلارم يموقلا ةدرب عم هناف

 لقاموعطلا ىف طلغلا اذهو نار فعزلاو لفلغل | لثم اهضعب حئاور# دح عماينولفلا

 ئهفةافالمب سل | ىلا اهلوصو موعطلا نال كلذ ورثك |نوللا فو مث اورلا ىف مث

 عيمج نم افالم البرثوت ناولالاو حنا ورلاو ةوق ءاودلاءازج ١ عيمج نم لصت نا لوا

 ىصعتسيو هئازجا قيظل نمر اخب ةمحئارلا ىذء ازجانمسعلا ىلالصي نازوجبف اهئازجا

 بولغملا ىفخلا نود بلاغلارهاظلا نول سعأ | ىلا لصي نازوجيور خنتنالف ىيثكلا

 تناك ةرملاو ةفيرحلاو ةضماحتلاو ةولحلا سئ اورلا لثم موعطل ! ىلع لدت دق سئ اورلا نالو

 هنمرثكا دربلا بناج يف عقب موعطلا ىف عقب يذلا طلغلا ! ذهو طلغلا ةلقوف ةلالدلا ىاهل ةيلاث

 ىنمرثكا هنافدرابوهو ةرارعلا ىلع ء لدي معطهلءاودلا نوكي نا ينعارحل ا بناج يف

 اراثآ ئئوتا لاوحالارثكا فراح نالر احوهودربلا ىلع لدي معطهلءاودلا نوكي نا
 براضلا بارشلا يماقالا مسقلا لاثمو روفاكلاو نويفالا يبرثكالا سول

 59 2 00 1 ا 0 -- 00-0 ا

 مسلسل اس ميس سل سس و مسسسسخسممو عسسل



 15 تحمس مسسلل !؟اةمالمالا قا
 تمسي مص

 ديس سسسلا 10000

 0 يارققا سييرا

 طرشب كل ذو هيفدا دعتسالا ةدشل ىلذو ةعرسالب اهل لباقلا مرجلا نع رسااهل لباقلا

 3 ارخالا روملخ دش امهدحا ناك انااا و نيو اال سن ملا ررداوللا ردكم

 عرس | لعفني هنافةرحو ارخالا درب لثم يف ناك ناو الولخت شاوه ىدذلا نافافثاكت

 لاوسانههو درب اوهفرخ آلا ماونك هماوقو !دومج. ع رسا ناك ام ىلذكو همرج عفا
 هلا هيواس الا نفل اىفانركذ دق ب اوجو

 وذ ينلا فاصوالا موسرلا ةذهيف عورشلال بق لوقا انو اهحرشن نادي نفر وهشم

 "ا واهب ةمئاقا هع نواف والم ااه ”ريغو ةيئ اودلا ماسجال ا اهب

 ندبلا ىناهريثاثرابتعاب نوكت ناام لال ارا ينك ,!هفيطلمللا ءاودلاىصويبامك اهسفناىف

 ا دين ىف ىوعست نا قيلول انهن ليدسلا عطه يلكا نر اج زان ناس نايزاجإلا

 ىلذلو فوصوملاب موف امه ي ىه ةيقيقعلا تافصلا نا اهتافص د ادع يفال ةيودالا لاعفا

 اهل تافصلا كلت نم نوكبامب اصتخم ةيو دالا تافص يف مالكل اهلل ا ةمحر خبشلالعج

 ةودالا لاكا طا تك ةيزاكو دبلا ىف اهريثاث رابتع اباهل نوكحب اماما واهسفن يف
 ة-لللل تصل سس صصص يييصصسصخلل تيس تيصيصسسم تسسلم تيس سمل تسيصصخللل تسييس

 يس رادلاك هيف ةيزيرغل ةلاانترارح لعءفدنعرغصتلاهناش ى مام قيطللا ءاو دلا لوقنف

 لعفلاب نوكت دقءاودلا ماوق ةقرو ماوقلا ةفر ةفاظلل نم موهفللا ن نا ملعاو نارفعزلاو
 تا صرادلا ىف امكةوقلاب نوكت دقو ب ارشلا ىفامك

 لولا مس تاليا ىنماهن ؛اف ماو قل | كقيق ةر ةوقلاب يه يتلا ةيودالارثكاو ةنبأشل مام لاق

 دار اسالك ميجل أ ءازجا نوكت اهب ينلا اهتيضر | هلق ببسب كلذو ةريغص ءازجا

 ناف ناهدالا نم < لابن ماعلا و سأل: نال كلر كانك ليلا هنو
 ظم ا

 ىيطللا ءاودلا



 يف ىيثكلا

 يباعلل

05 

 كراشم هنافاذكهةيودالا نص ناك امو ءازجالا مزالت بجون ةجوزللا
 أ ةطظيلغلاةي و دالل

 هلباقيام فيثكلا و ةظيلغلا ةيود الا ةلمج يف ءابط الا ةدعي كل ذلف هئطب ودوخلاا وي

 ىيسل أ ةلب اقم يف فيثكلاو قيقرلاةلباقم يف ظيلغلا نا ظيلغلاو فيثكل اى نيف قزف رق

 راغنم ءازج ١ لولا مسقنب نااانيف يتلا ةيعيبطلا ةوقلا هيف تلعف اذاهن أش نم سيل يذل اوهو
 بدور مدل كنان جس انياناعي :كلاةيضرالاة 0

 ا ل 000

 هتبوطر تناك !ذا هل مسج أ لبقي امناو نيرخالا هيرطق يف اصفتنم هلوط يفادا دزم مسجلا

 قارتفالا نع اهعنمو ةبوطرلا مزالتل ةبجوم ةسوبيلا نوكت نيتح هتسوبيل ةجزامملا ةدي دش

 وهف كل ذكم اسجالا نم اك امو تنفنلا نءاهعنمو ةسوببلا نيال ةبجوم ةبوطراا نوكتو

 امناو ديجلا نوقير اغلاو ديجل أر بصل احح سمو هون داهتتفيام شهلاو يرملاو لسعلاىج زل
 وهو ليسي نإ هنأش مام دماجل او هتيث ال جازنم الا 8 دي دشربغ هتيضرا ناك ١ ذا كلذك ن وكي

 دقو رهوجلأ يئ ام ناكاذا ىلذكمسجلا نوكيامناو محشلا و عمشلاك عمتجبم لاعلا ىف

 لئاسلاو ةنوخسهل ضرعاذا ليسي كلذلو هداف | رسال ايج يلكمرلازن # ضرع

 ىل ذكالو تاعئاملا ل ثم بلص مسج ئلعرق اذ ال غسا ىلا هٌوازج |طسبنت نا هنأش ا

 مسج لو ىلعرق || ناانلق امن اواظوفت# هعضو ىقب بلص مسج ىلع .رقااذا هناف لئاسلار يغ

 كو رامناو لايسريغ ناك نأو اظوفحم هعيضو لع تبثيال هيلع عضوي انف ى ىيللا نال بلص

 وهو ليقنوناق 2 | حرش يف هللاهمحر قنصملا] اناذكه هيلع لإ غيث الا تناكا ذاالايس مسجلا

 لمرلاو ناويحوا تابنوا نداعما» يه ةيودال اء صوصخم حبلا انلق ل مول اب ضقئنم

 اجزل عومجملل أريصي ءازجا ىئا هه مسج يف عفن اذا هنع لصفتي ام يبا ءاغلثا» او كل ذك سيل

 يرطلالجرغسل ار زبيفامكل عفل اباما ةجزل ءازجا هيف تناك ذاةغصلا ذهب مسجلا لكاهناو
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 يف ام ينه دلاوريثك باعل هنم لصح' ءاملا ىف عقنا ذ | هناذ ىمظحل اكح ةوقلاب امو

 ليفاتلا باتكلا طي مطول اذه جرش قالا وبحر مهلصملا لا بويازاعس نعام

 ! تام ليقولامك هسفنب ع وشل فار تونا وبحص) يغ ىيرعتلا اذه نا نوناقلا م

 ءابط ال! ىلعرسعي امم نه دلاةقيقح نال كلذ خيشلا لعفامناو لاق مث بتكي يذلاوه لبق

 ويت هكا نوكلم .داعبسلاو اوهدس ال لاقي امك ظ لل اريسفت نولع مهعم رصتت ا كىلذلف اهفيرعت

 رث ا هيفرهظيالف هم اسم يف تصاخ ةيئام هنقالاذاام فشنم او ىو :عملا ةقيقحل افيرعت ال ظغللا

 _ عاج واهم ةعلبت وربك هاهم دبش اهل ناسك دكا جل |نوكيامن او ةافطللاريغلاةرونل اك

 رانلاو ءاوهلا كلذ قرافيو هيف صوغي نا بجو ءاملا ةاقالا ذا مسجل كلذ ناف.ار انو

 عش مسجلا ىلذ نمرمالا دكا يف عفتري كلذلو ءالخأ أ ءانتمالرصقلاب ىل انه اناكامهنال

 ىلذكو ندبلا ىفاهلعقر ابتع ابالاهسفنا يف مولا رشتافس نايا نافل راب

 نواع ص اعوا بث اذو ارخمتل | ىلع ص اعوارخبتموا مضوا جب مدن | ذك ءاود نا نملاقيام
 اهناةرمثلل لاقي م0 م1 او ل ل
 هن اشم يذلارهوجلا يئاملاوهرخبتملاءاودلاو مرصلاككلذك سلام يفلأو ةجيضن
 ,خبتل ا ىلع ىصاعلاو بارشلاىةدعصتم ةيئ ام ءازجا هنم لصفتت نا ةرارح هتنر اق اذا

 هتيضرا مزالت ةدشلو ار اجحالارثكاك ةيئاملاهن | دقفل ام !كلذو كلذ هن اش م سيل يذلاوه

 هتبوطر ىذلا وه بئاذلاو توفايلا ىفامكةيئام دومج طارفالوابهذلا ىنامكةيئامل

 2000 ساحل اى طقف بئاذءاودوهف ىل ذكت ماد نافرخبتب : هتسوبيل ةمزالم

 ناش ردم يمداعلاو عمشل اكاعمرخبتمو بئاذوهف تللحتو ىلذدعب ترخبت ناو

 اهنوكعم ةثونالاو ةروكذلاب ةيودالا فصوت دقوةيئاملا هنا دقفل قلطلا ىف امكىل ذك سيل اموه

 ا لاش اهفانصال ع 50 1 ا

 ندب يف ءاو دلا نعر دصي لعف لكن املعاو اء وا ذهن اويخلا 7

 ض دلا

 ىفشبملا
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 ١ لع فلاوهلاوالا كل ذكر وكيالوا ن يعم ضرموا نيعمو عب اصتخم نوكي نااماولختال ناسنالا

 ١ 1 0 ولا سس هو لا

 7 لاهسالاك يب كل |لاعفلااب بشي ىناثلاوريدجتلاو في ةيطلتلاو نيخستل اى يلكلالعغلاوسلاو الاو

 رثكا لمشيامهنم لصاعأ ا رثالا نافراردالاو
 يكل | لعفلا انههر تينا اللا نيبلا

 ب

 )ا افوزلاكقراةداملا لعجيام ىطاطاو لاق هبهيبشلاو ىنطلملا

 | و هفيطل ليلحتن هل ةظاغم طلخلل ةق رسم ةط رفطا ذا" لادتع الا نم بيرق فطلللا

 5 نول طل يا خوف سلا تيا ماوق يف لعفتن ا ىلع ىوقت ال

 نسب ايلاافوز الك يره اهيقابلو لاو لل سم امهعدح | ةيودال !نم نيعون نئلع لاقي

 عيوب اس للم او ةلام ةديدش نيبابلاقرارخذ الخال ةقرتكأ نظام الآو للعلا

 قومسي ىلذلف دقعلا دضوه ةغللا قلعلا أرتس ديب.دنجلاة داما يبارشيتتف < تنفر بتل : ناللا :

 بجيب ىلذلو ةداملا ءانفهمزلب يذلا قيقرتلاب كلذ اوصصخ ءابطالاو الح ماوقل !قيقرت ]

 ةجزللاةيوطرلا درجب ام ىلاجل او وطلملا نم ةرارح وق !للطملاءاودلا مه دنع نوكي نا لالا

 ايلاجرم لاك ناك لذلو هدرا ذه لعفي ل اهلا ودلاو لسعلاكوضعلا: مانص نع ١

 ةناش م نوكي نا دبال ل باه درب عم كلذ لعفت تانضو مل أن افا اراح نوكي نا طرتشي الو

 - لعج ام ن مم اس كا و لا

 ميممسل سس سس سسبس سسسس صم #سسا.. .: سس ا مسسسسب سس سنس سسساننبب_ بسسس

 ةسالمك ةيضر اعوا ةئرل اقيصق ةسالدكةيعيبط ةسالم دعب عضولا ةفلتخموضعلا مطم ءازج |

 هتفاررح#دشلاغاو صفحلا#ب هضيبفت ةدشلاماىلذ ل عفن ءاودلا و ةجّؤل دام نم ةدعلا

 ا عل د ولا عطقيف ةرهوج ةفاطل عم

 لرجملا نع ةداسلا ةد اللا ج رخب ام متفملاو تابوط .ر بيسي تسلمتاذا ةدعملا ماتسك 0
 كفيه ىلبجل ار زب اضوصخو سف ر كلا ذفني نأ ي ىغبني ام نوفن لهسي تح 0 اخ نووللا

 عتفم ماج يطل ل كو ىتفم ليم قيل | لكو عتفم ب ,طارم لكو حتفف فيرح لكو



 ( اؤث0 )

 هتبوطر و هترارخب م املا فيثكلاونضفلا نيلبام ئخيرملاو الذتعمو اةرازعلا ىلا ناكاذا

 ومر ينم اي تن ماسلا يضت نا كلذ نم: ضرعيف راسل 1 ءاملاك
 اما كل نو. عف دلل هب ييطاقلاا هذ ينل اداب الار اكرر اع تملا امرلا ادم

 لئمبف جزللاعيطقتو يالا رت جرلا عطش قرا يو !ظيلغلا قيقزتب

 يني يصب :يروزبلاو يتكفل
 متسلسل سس سل سس سل سل 23-2

 يدم مناخ وا لا يف هع و مس

 عنتمب ال كلذلو كانيعملا نم مضاهلاوا عض !ءارسلاوو مشع عرضت زال ادخال ذيلا

 ةيزيرعلا هترارخ يوقيووضعلا جازم لدعي ناب كلذوادراب مضاهلا ءاودلا نوكب نا

 انهماوق لجل ن ناب تلذو حبرلا ققري مودع ايرلارساكاضبا دل لاقيو ح ايرلل للعملاو

 با ذسلاكء انو دل !كلذو ةيف : نقلت امع خايرلا ي .عف دنتل هغيفجعتو هترارحت ايث اوه اقيقو
 هجم تم سسل سس مسا هةمم-ل سس سس ا سصتسم ليلس هم مسد ل كدسشدشلمل ةتلسلل دلل

 اهظاغ ىلع تيقب ناوراغض ءاززج | لاوضعلاب ةثبشتملا ةجزلل |ةظيلخلا ة داملا سقيامعطقماو

 عطقملا ءاودلا نوكين ابجي كلذاو هنع اهئربيووضعلا عطس اهسطس نيب رفيو اهتجوزلو
 نوكب ناو طلخلا ءازج ١ نيب كل ذكو طلختلا نيبو وضعل 0 نيب ذوفنلا هنكمي ىئح اقيطل
 امكىلذك نوكيال دقو لدرخل اكهترارح ةدلكل نوكيدق كلذو صوغلا دي دش هتفاطلوم

 بذجين ا اماولخب ال ب ذاغل ا هعضوم ىلا 13 ناملا كرحتل ام فذاجلاو فيقثلا لخلا ىف

 يناثلاو اثلاو ةفطلا ا هت نازل هيتس تاديطتس انراط فيادظف ١ لكم وال ةيص اخ ابو |ةيفيكلاب

 قرفيام مذاللاو هلهسي مث ءاعمالاو او ةدعملا ىلا ظيلغلا طلبخلا ةيصاخل اب ب نجيهن اف نوقيراغلا لذه

 كلت يفةعقاولا تاقفتلا دازتاب ى ااه دارفناب سنبل عض اوم يف وضل لات ذافن ةوق
 :دارفا نم دخاو لكةريثكعضاوس يف ث داح لاضتاقرفث نم ثدحت عذللا اهنل ايام نو عضاوملا

 ةيفيك هل ناك ذا كل ذكع ناللا ءاودلا نوكي امن اواهتلمجب لب دار فناب كر دهريغا دج ر يغنص

 ن

 يخ رمل

 للخملا

 عطقم ل

 بذاجلا

 عذاللا



 ىىعم ا

 حرقملا

 قرا

 لاكالا
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 "دج ر أغص ءازجا ىل هميسقتل هسي مل لاو اغيطل لذ عم نوكي ناو دب الو ذوفنلا 8 دي دش

 ' 0ريال تاور | ا ربشسا ىلا و , نا روكا

 ل ٠ دوم نب را دا ويحس

 هيقالي ىذلاوضعلا نخب نا هناش نم ناك ذا كلذك ءاودلا نوكي امن او هترثكل م دلاوه

 !داحاعاذلاطلخ هن دعل ماسلا ىلا ب ذجيام ىكحما و ذئنيح نيخستلا ىلا جانسي الذ

 كلذو هك اح ةيفيك لولا بو ذجملا ليحيو ١ ماسملا ىل | اكح اطاخ ب ذجين اك ناكل ذك

 0 ا را وفطملا هجري رفغاو ىكابعلا اليم

 تل سانالا تاولو !|ءانق | امه دححا ى يحج لضدراع نارام ءاردل دلا

 ير رتااكايت امر قو طالجالا يبطل هترارس ينفي ام قرخملاو جرتتلاو
 يوفنوكب ناو دب الو حاورالاو ءاضعالاو طالخالا ف ىلذ لعفي ن اوهقرحملا ءاودلا

 0 ا اا ا

 و يا 0 5-

 ءاودلا اذهو لاك الا ءاودل !| ىلا هيف ج احيف دي دحلاب هذجا نكميال دئ از محل اهريغو

 ةيذغتلاو ليلعتلا ىلع ةيصاعلا ةداملا ينغي لونح حبرقتلاو ,ليلحتلا ىوق نوكي ناودبال

 قيرفتوه تيتفتلاو ةاصحلل تنفملا يدوهيلارجحل رجحت ااخلاءازجارغصيام تنفملاو تنم
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 ةاصحلا ءازجارغصي يذلاوه تنفملا ءاودلاو راغص ءا زج ىلا سبايلا مسجلا لاصتا

 ةيلصالا ةبوطرلاو حورلا جازمدسفيام نفعْملاو لوبلا ىراج# يناهجاو رخ لهسيف

 ةبوطرلا ىذمسجلاةلاحتسا ةنوفعلا ن مع اوايسفاثلاو نر زلاك هل تدع! لص ال ىينح
 ءاودلا اذه لثم لمعتسي و اهعون ءاقب عم ةدوصقملا ةياغلا فالخ ىلا ةبيرغلا ةرارتعلان م
 قرحمريغ نفعملا ءاودلا نوكي ناودبالو ةعيبطلا هعف ديف دئازلا معلا ليكاث ديرا اذا

 رذعت اذا نيثارشلا نم م دلا سبح لثم يف لمعتسيور اطقلقل اى ةممعل اك هلعجيو اففجم
 ىنلاةشي ركشخلا نوكيل ةضباق ةوق هيف يواكلاءاودلا نوكحي نا ىغبنيو ةريغب هسبخ

 ةدسافلا ءازج الاجارخا هث الج طرف نم غلبي ارشاقلاو جارلاك نب تابث اهث دمعت

 رخذالاب يوقملااصوصخ ودرولا نه دك هيلا ةبصنملا لوضفلا لبقيال ننخ ةماؤقو

 لونح ندبلا ىف يتلا ةيكرسلا ىوفلا ةيوقتاه دحأ هوجو ىلع لاقي يوقملا ناملع ةوجنر
 اهيناثو ةيقيقحل ا ةيذغالاب نوكيا ذهو نوع راصملا لعفيامكةقاش لاعفا ةلوازم نم نكمتي

 دقووابلاةيوقث يفامك ةيئاو دلاو ا ةفرصل | ةيذغالاب نوكت دق هذهو لورخالا ىوقلا ةيوقت

 مونخملا نيطلاو قايرتلا ةيوقتكةيصاخلاب هلعفت نااماهذه لعفت ىتلا ةيودالاو لوضفلا

 هماوقو وضعلا جازملال دعم نوكي نأ يغبنيو ةيفيكلاب هلعفت نااماو مومسلا لابقي الف بلل

 دض ع دارلاو درولا نهد يف سونيل اج ةاريام نئيلع درباوهام نخسدو نس اوهام دربيف

 عدارلا لعف نكلوضعلاىل |لوضفلا ناليس عنمي يوقملاو ع دارلا نم دح او لك بذاجلا

 ىئلعرصنقي ال عدارلاو لب اقريغوضعلا لع ناب ىلذ لعفي يوقملا نال لووق كلذ يف

 عدارلا ءاودلا ناكاذ !اصوصخو اهرثخيو لوضفلا دمجب اررب لذ عم هيف ثدحب لب كلذ

 ىفعملا

 عدارل ١



 ظلغملا

 ازاسفلا

 2 وبلا

 قلزلا

0) 

اًريصِل ناةفأش للص ي ذلاءاو دلا وهو "7 طامل) 'داضم اظاغللاو ماسمللانثكم افعجم 000
 ١ 

 لاطبي ناهنأش نم يذلا ءاودل وهو مضاهلل راضم جفال ورطف كف ثكا ةبوطرلا ماوق

 مضهنمربغ نقبي نتحاطلخلاو ءاذغلا فاضب | بيرغلاو ينزيرغلار احلا لعف ةدربل

 نيدح هه 58 ءااذغل ورعب انه مداد ققرأ نعمل الو مالا 1

 لال سيرا 007 6 7 أةوقل'ضرعي ناصقن 7 6

 نرنبلا ىئؤق' نكي ءاؤدلا ىلذرثك او بسعل امةلالا فواح ورلاوه يذلا اهلءاخو

 قار وو نوخرطلار دخب امك ميسحلل دم ءاودلا ناكامب رو حافل 1
 هيي دي يع ةشسششش الملا | ضصحلطلطل بسط ملل ةطممسسلل كسي مسيل

 قلع ةرارحلا ىوقتالةيلضف ةبوظر هيف ام جفن او امهنم دحاو لكعضماذ !قوذلاةساح بانعلا .٠ ٠ ٠

 دوق شا هن كوني داو دوأء ا .ايبولل ”احاي ر ليصتست لب اهليلدت

 نولا ةبسنلاب هرهوج ةقيقح ن ء هجر اخ ةبوطرلاىكلتو ةليلقو | ةريثكةظيلغ ةبوطر نم ةيفام ةنم

 اما ىلذل هديلوتف خفنلل داوم ءاذغ وا ءاود لكح نال م اسقا سمح ىلع | ذهو هتعيبط

 نوكي نااماف ةدعملاىئدلوتملا جفنلأو اعمامهيفواطقف قورعلا ىفو |طقفةدعملافناوكي نا

 قورعلادرب نأ نىل !نوقبي لب كل ذكنوكيالو | ءاعمإلاو | ةدعملا ىف هعيمج لحي ناهنأش نم

 افي دمتواريثكاظوعن بجوي يناثلاو اظوعن بيج وبال و اريثك اخف ىنطبلا غني لوالام هقلاو

 هناليسو هتيوطرب ةداملا ىجحتنبام لاسفلاو نيب نيب يقابل او نطبلا خمنيالو قورعللايوق

 ةبوطر نابرجب خسولاكةبيرغلا ءايشالا نم مسجل اب ثبشتام ةلازاوهلسغلا ءال ايس هئالب

 نوكن ناودبالو ةبوطرلا نم هيفامب كلذ لعفي نا هنأش نمام لاسغل !ءازو دل اق ةيلع

 اطلاخب ناب ةتبوطرب اهيخريام حورقلل رفلل عسوملاواهناليس لاهي ينح ةيئام ةفيطل ةبوطرلا كلذ

 ةسيتتملا ةل فلا مطس لييام قلزملاو لامدنالاو قيفجتلا عنميف بطرااهريصيوحورقلا

 ةسنسملا ةلضفل !نيباه وفن نكمي نينح بطرلا صاجالاكج رختو قلزتف لورج هلق
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 سحايب سمسا د
 ةهممسسس مميت سه خشات شمس محشسسسسسل

 2 5 0 ةلاز 0 : اما ةنال 0 هتنوشج شيف لاطش دلو

 هلعفامبر و ىلاجلا ءاودلاب لصحب لو الاو ةئوشخل !ىف سيامتلاوهو اهرئسي وا ىقيقعلا

 ةيودالاةذه تصتخا الو رشاقلا ءاو دا !هلعفامبر و ةلهس ةنوشخأ !تناك نا لاسغلا ءاودلا

 رهاظ نولع ةبوطر ثا دحاب نشخل ىف ةسالملا ديفيامب سلمملا اوصصخ اهيلع لدت ءامساب

 معسل كلذ نئلع ثبشتت ننحاريثكلاك ةجزل ةبوطرلا هذه نوكت ناب جي ووضعلا
 همميماسلا  سسص مس سس سسسسسسل 5-----22-------3

 فشنملاو ىضغجملاو سبيلا ءاودلا نيب قرفلا هليلحت و هفيطلتب ةبوطرلا ىنفيام ىفجملاو

 ىلعف نا ةدورزو لبق نايامم نسيا ندبلاج جازم لءجب اهنم دحاو لكن ا يفاهك ار تشا عم

 ةيزيرغلاانترارح لغف دنعهل نوكي ينذلا هج ازم يلا ندبلا جازم ةلاحاب وه سييملا

 ءانف اب كلذ لعفي فئجم او هسفن يلا ندبلا ت ابوطر بذجي ىلذ لعفيى شنملاو هيك

 موب نت انلل ن ا 0
 ل ل ل خصص, حج اسس خخ تحس طخسل م صل يحصل سس سس سس

 مسننسللسا سسسسلل تسسصسمس تنسيم تمص

 همي 0ع هنم عف دنيا -- 0-2 قير

 ج ورخآىلارطدبف ةقيقرلا تابوطرل ا ةطغضل كلذ ووضعلا فيوجن يفام جار خا ولا

 - ليلقتلاو قلطم قامسلا لوانت نمر اثك الان اف ةلقلا و ةرثكل !ببسب ىلتخي لعفلا !ذهو

 رجلا ف سنحت | امن لو ىطبللةلق اعلا تافوفسل ىف لمعئسي ىلذلو لقاع جلبلهالا نم

 وذ سب أي ع ماع ئرخللو نب ,جلاع ورجملادسيفهتسوبيو|ع راكالابةبز رالاكدنيرغتواهتفاثكل

 ةجرل ةياوطر رو ةبلاغ ةيضرا هيف نوكت ن او دب الو اه دسيف تاهوفل ىلع راع قزتلي ةجزل ةبو 4

 كنس جرجا سا كو 'مرايو نضل لرعرعت 1201 ضعب لاننا رمعي لوح ارغب
 قصتنلتف ةجزلح رجلا ىتفش نيب نيب يتلا ب وَط ءرلا لاعجي ىفجم لم دللاو صمحمملا ناسيرلاززب

 ان

1 
 قع



 تننلبا

00 

 دما
 قرعملا

 عونملا

 نفنملاَءاو دلا

 ا

 ازا ام ناغلا ءاودلا يفت نم لقا لم دملا ءاودلا ىيفجت نيو وخالا مدك رخإلاب امهنادحا
 كهتملاو ةياوزره ةسوسلا ج ازئماب ريصت ةبوطر هيف نوقبت نأو دب ال لم دملا نال مسلط أ نم

 هديب ةهسسصسل سمس كيل مسلسلي سيسسسلل سسسسس مسسسسلل ملسسسلل ايس

 يد ل1 يفجتلاب هاياو دقعو هجازم هلي دمنل امل ةحاارجأ - و

 تافالا للاسلام ايلا نم لقاوه

 ملطس لوجي لونح ىيزجيتلا ديدش نوكي نأو دبال و دلج أ | تبني نا ىلا اهنع اهظفحت يأ

 ع اقل ف لدتمءاود لك 0

 يدم وسلا يا نم بلو جورل باه ةماخ بنوم 0

 قايرتلاورومنلاو لئايالا فاوجا يفدجوي يناويح هنمو ةفلتخم ناولاو ذرجحوهو
 امهنم دحاو لك مسا قلطي دقو سوطب دورثم او قورافلا قايرتكل عفلا | ذه لعفي بكرم

 لتاقهنمنيعمرادقم يمسلا ءاودلا ن اوه مسلاو ىمسلا ءاودلا نيب قرغلاورخآلا ىلع

 لتقي يذلاو» مسلاو هتيفيكبهنمردصي ل عفلا اذهو حلصم دعم نكي ملا ذاالثم نويفالا نم لاقثمك

 تاروهشملا ضعبهيلا ضنلو اذههنمريسي ع شل عفلا اذهل عفيامبرف ةيعونلاةروصلاو ةيصااخلاب

 00000 ا اقاولا نس ل ولطفلا يرحل هنأذل ما ليدل اود لهسل اءاودلا لوقف

 ىلا تابوطرلا ىيرحت هن أشم يذلاوهر دم او از اربج رخبل ءاعمالا ةهج كل ااهضعبو
 جراخ لا تابوطرلا ىبرحن هنأش نم يذل اوه قرعملاو الوب عف ديف لوبلا ىراجم

 ةدعملا ىلاعا يلا تابوطرلا كيرحت هنأش نم يذلاوه عئقملاو دلجلا ماسم نم ندبلا

 يذل اوهذفنملاءاو دلاو ةعنامتم ةيودالا ة ذه لاعف ارمالارثك | يف كل ذلف مفلا نم ج رخبل

 امكعرسا ةلوصودا ما لا ىلذ لوضو لعجب نك ارخآ مسج هطلاخ انآ هن أش نم

 قدلا جالغ يفر وفاكلا صرق لثمو بلقلا ج الع يفةلمعتسملا ةيودالاب نارفعزلا لعفي

 لكو ةبيرغلا يلوتسيال تح ةيزيزعلا ةرارحلا ىوقي يذلاوه ةنوفعلا نم عناملا ءاودلاو



 ياقلب

 نال لصافملا عاجوا نم عفان هناف ناجن روسلا ىف امكضبقلا عم لاهسالا هيف عمتجي ءاود

 هيلا عجريالف ة داملا ىرجم قيضتفر دابت ةضباقلا ةوقل او داملا ب ذجيخر دابن ةلهسملا ةوقلا

 ةديدش ةعفنم قدلا نم عفني هن انر وف اكلاكدربل عم ةيق ايرتل | اهيف عمتجي ىنل ا ةيو دالاو ةداملا

 سئرلا نبشلا لةرثكا بلقلا ةدورب ىء عفني هنافربنعل ارلا عم ةبقايرثل ااهبف عمتجيىثلاو
 بن اج يف ةللعمللاةوقلا عضت ال ىتح هقحتسم ءازاب جازم لك عضتف مسقت ىنلا ةوقل اماو

 العو لجعجرابل اريخستب ةمهلملا ةعيبطلا يهنةبصنلا ةداملا بن اج يف ةدربملاالو ة داما بابصنأ

0 
 ةيودإلا نا ملع ااعيرس اهلاعفاواهاوق ىعضتاال ىونحاهتنايصو اهر اخ داو ةيودالا طاقتلا ىف

 لصااهنمورزباهنمو قر واهنمف ةيتابنلا اما ةيناويح اهضعبو ةينابناهضعب و ةين دعماهضعب

 اماووهامك تابنلا ةلمج اهنمورشق اهنمو غمصاهنمو ةراصع اهنمو رمث اهنمور هز اهنمو

 ةقرطتمريغوا ةقرطتمداسج | اهنمو م اهنمونيطاهنمو ةر اجح اهنمو ع وبني اهنمف ةين دعما

 لاوب ااهضعب اهلوضف نم يتلا و اهئاضع ! نم اهضعب و اهلوضف نم اهضعبف هينا ويلا اداو

 ةيندعل او ضيبلا ضايبو بلل اكاهريغو تابوطر اهضعبو تارارم اهضعب و لبز اهضعب و

 ًريثك نا نئلع ل دن ةرهششلا نال يسربقلا جازلا لثم ةروهشملا ن داعملا سم ناك اماهلضفا

 ةريغتمريغ بئاوشلا نع ةبقن نوكت نا كلذعم بجو اهل احاونقيت و اهوب رج دق سانل ا نم

 ةذخا م امتدعب ننتج نا بجي قرول او اهل ينلا ناولالاو حن اورلاو موعطلا لثم نع

 رسكنيو هنولويغتي نأ لبق هل ةبيبشل اك تقولا اذه نال هتثيه ىلع هئئاقبو هل يم ذلا ميبعلا نم

 لو.ءالاو هتيئام صقنيو همرج مكحتم# نأ دعب طقتلي ا ب جير زبلاو رشننيو طقسي نا نعال فف

 رثكا نافالاو لوصالا ضعبب صوصخم | ذه ناكل وق او قرولا طوقس دنع ذخّوت نأ بجي

 باعثل ا ةيصخ لثم كلذو ضرالا نءاهن ابضقر وهظ دنع عيبرل ا ىف علقي ةيلوصالا ةيودالا



 + مرر
 ف مظعي ينح كرثول هلال تفولا اذه يف لوصالا :ذهذخ ون امناو ليقسالاو نيئمهبلاو

 هلعفياذكهو ىغبني ام ىلع. نقبن الو اهيف لوصالاّةوق يرسن قاروالاو نابضقلا

 ا ينل 3 لوصالا ذخا يف ميه ان دهاش ىنيذلا هل داي هلادردنوأ ايدل

 ل اس اهلوص اذخا اودارا اذاف عرزت ينلا ايد تلاع وماما

 نابجب نابضقل اور زجل او لصبل مج يلشلا لئمىكلذورزبتت الو لو وصالا ىوقنت ىنح
 اهكاردام امق دعب نتجت نا بجتر امثلاو ينشنلاو لوبذل !ىفذخأت ملو تكردا دقو نتج

 دالبل !ضعب يفو ةل دنعملا دالبل ىف وكت ينل اورامثلارثكامكح اذهو طوقسلل اه دا دعئس !لبقو

 فنسصمل ا ةاكح ام نياعرصم دالب ين امك 0 لرللا ءانتجا لضف الا

 اهجضن لامك دعب ىلا اهطاقتلارخا اذا اهرامث رثك ١ ناف لاق نوناقلا حرش يف

 للعملا ءاوهلا ةرارح ٌةوق عم كاضاهتقرل اهنابوطر للحت طرف كلذ ببسو تفج

 ءاوهلا ءافص يف نونتجملاو هرزب كاردا دنع هتض ا فف وبل ذخ ٌويةرهوج ةلمجب ذوخأل او

 ةيناتسبلا نم لوقا اهلك ةيربلاورطملاب دهعلا برقو ءاوهلا ةبوطر ين ننتجتطأ نم دوجا

 ين ايلي نلخ تظفزح اذا لدن انجل ار ةيربلا وم رفا ةيلبعلا ويح خدم اواهباب يف

 اي, ديدح ]ااا اصوصخو اهنما ءاقنوثكا واول و ينس ثلث ولاه اوق نيف

 اهنيط نم لسغي نا دعب يدنريغ عضوم يف لظلا ىف لوضالا ىغجت نا بجو تقلعو

 ظ نمفعشلا موقي نا كشوا يونلا يرطلازوعا اذآف هللا همحر خشلا لاق !ديجالسغ

 دوعن بجي هللا همح ر لماكلا بداص لاقو عيش لك يف هم اقم فيعضلا قينعلا

 1. لا رز لي ةحئ زل ةيبطلا ةيزدالاوذغا نم دو ازم يفوا قي انض يف ةئايلا ةيو دالا
 ةيذغالاو ةيو دالاب قلعتملا ن وناقلاوها ذه اهس أر دش مكحيو ينيصوا جاجزو | ةضف نم يناو | يف

 اين ودصملا ناءااطو قيفوتلا يلو هللاو لبصفتلا ىف عر شنلو ل امجالا ليبس نلع ةدرغملا

 هيل !ىيضن نا انيلع بجو اهنم ةريثك عفانمو ةروهشملا ةيو دال | نم اريثك بابل ا اذه يف كرت دق
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 ؛اهقايفبكو اهلاعفاو ةيو دالا تايهام نايب يف دهتعن نع ذ و الماك اينغم باتكلا نؤكي نولح

 فورعملا يقلاملا دمحم يبا ىنيدلا ءايدض ميكحلا ل فاقلا عيشلا عماج يفر رقمؤهام لع :

 ةيودالاب قلعتملا نيرخال او نيلوالا مالك عيمج عمج يذل اوهءناف هللا همحرر اطيبلا نباب

 يل يروا هيلع دمتعتلف هنمر انخمل اوه ام هو هيفةيذغالاو

 ا 2 كدا ُِي 0 اما
 هسبال يف لمقلاد 0 7-2 0 وهو ةفورعم هيه أ همسي ع

 باقلا ف يذلا حور !١طسيبف ةفيطلت كك كلذ ولع ىنيعيو هئيوقلو بلقلا ميرفت يف ةيصاخ هأو

 ديدجر دق ف لعج# نأ هقرح ةفصو قردريغو ارحم نوكيفل امعتس او دبكلاو غامدلاو

 لو ناكل ضفرم هلامعتس ا نكما ناكولور انلا ىلع عضوب مث بقثم قبطب اهسأر قبطيو

 لنح دسبلاو ءابرهكلاوؤلّوللا عم قع“: اريثك اق دق ديو ضرقي ناب كلذو هنوقل قباو

 املا ىلذ ىفصيو قفرلاب ءاملا ىف هنمريثكلا خطب دقو هنمداري يذلا دحاا ىلا قسحسني

 بستتكتو هبرشتت نوتح ةراح سمش يف ةيالصوا نواه يف ةفقوحسم ىهو ةيو دالا هب لوقستو

 نافنصوهورقبلا نيم هنومسي سلدنإلا له او صاج + ةجاعل ادنعلمعتشتو قفجت هدوق

 قوش انههو جوله اشلاوهو ةرفصلا ىلا براضلا ضيب الاو اقلطم صاج لات

 0 0 دارو مرار 6

 مييسس يس تسييس سي ل ماجي نسي حسي سس حيي سس

 0 50 رخص 0 1 53000 ديفا

 للكوياهن اهو اهفعضي يا ةدعللا ى ىخري هنمولعلاو لو ال !نغلا فرماط ن كلل ىعمب انهه

 لسعلاو أم هدعب بوطرملا بزشيلو ليلقهؤاذغو# دعملا قينلا» ارفصلاو ليل ماعطلا لبق

 بن

 مسرب



 ناوستا

 همم سس مح سمس مس مسصس مم سم سم يمس

 مسلسل اسس ساس سس

 اهلل ىلا لزارلا عسب ور ءاببةضمضملاو حورقلا 0

 اضيق اهنابضقو اهق ار وا يف ضبق دجوي ينلا ل وصالاور اجشالا غيمج ىل ذكو نيتزوللاو

 لبر زوفلاو ناكل قف ناهب اشنم نوب ابلاو وه ناو | # اهئامب ضهضمبو تغبط ! نا ارهاظ

 ) قاقد قارو اهيلاوح للع هضءعبوري دتسم ةرونو ةربزكل قروب هيبش قيقدق رو هلورثكأو القا

 ا - رغصاوالوط هنمرصقاو ةبيط ةحن ار ! جوبابلاواي دريفرف ورمح اورفصان وكيهطسوو ضيب

 لا 7 فيمليطلا 1و لوبلاو قرعل ردي تشم ىفطلم عطقم للحم ةيناث ةيناثلا ىف سب ايران احار ون

 01 م ل ل ال

 ميسي. سبت ابل حنيش يي سس ميسم م مس لا ةيييسسسسلل يي سييسسسلا

 ل ل 0 نم ل

 ةظيلغ داوم اهببس ىت ل١ نذالاع اجو 0

 ها اتت و اقريلاعفنيو ةوقبر ديو م احرالا ةبالض لمع هنهد لامتحاو هيف اريطنت

 اذاو ع امجلا ىلع يوق نيكرولاو نين النوايا تامر صنمللا وامر ننقلا

 لقا اهخن ةفورعم ةلقب خان افسا# هنم عفن بصعلا» ءاوتلا ىلع عضوو هخيبطب هفوص لب

 عفان قمرسلا نم !ءاذغرثك | ءاذغلا ديج نيلو الا ىف بط هرمز اب: للوقبلا ىق هاب خانم

 عما امرصخو سابا احلام عقب كذلو نسا سراح راوردسلا
 ريغصلا ر جشل اب قحاب تابن نيتئسفا#* نطبلانيليو ةيوم دلارهظلا ع اجوا اوزوللا نهد

 هز هلو ناولالا ضيب ةفث اكتم ةريثك قاروا اهيلعو ةريثك ناصغإ هنص عرفتي و

 فانصاو»هو ةرارمو ضبق همعط يفو قيق درز ب اهيفراغص سور هطسو نو ضيب اريغص يناوحق ١

 يروسلا ةدوجاوهدعجو بشدل ديرفولينل |هسلصيو عادصل ارضي خوبلملا ىف لمعتسي
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 لوبلار ديو ضبتلاو ةرارملا نم بنام باف متقم ةيناثلاف سباب نيالا فراح يسوسرطلاو
 ةدعملا ىوقي هبار دو ةمرجو ناقريلل ةعفان ةدعملل ب در هن ةئر اصعو ءارفصلا لهسيو ثمطلاو

 هخيبط يف اسولجريساوبلا مقنيو هتراصع فاليهيف يذلا ضباقلا ءز لا ببسي دبكلاو

 اصوصخو تايمحلاللقيو لاعطلا هب الصنم! ن امض عفني كلذلو ءانوسل ا هليلحتو هحيتفتل

 نشد عمم ءاملا غي مث ىفصيو يعسسا : سعدت

 اصوصخوءا دوسلا باع عفني هيب ربط ىاديدلالتقيو نذالا ف ةرطقي مث ءاملا بهذين يتحزوللا

 نيمهر د نبال اف ةثم نم ةنم ةبر كآ و كل ذ يف بيجع براقعلا غدللا دجديج نوميثفالا عم

 بهذلا قازلو قشوو راو لابو د ةعبس ئلامهار د ةسمخ ماع همم هو اخويطفو

 ةم اقتسالا نك يو نم بيرق ىئاش تابن غمصوهو ثوثرطلا غمص هلعج نهم لغو

 نور اف هنصو فأر ء هنصو يناس اتق الروخ ىب لاسفل هبشت غمصلااذه ةحئارو

0 
  سسسللا تسسسسسللل تسسلم سس مسسسسستسب غ0 عضل <1 '3<”«< <” ت”ا«:©<١؟ <« ”7”< 00 ا

 ردو للا اب هد دوض انا ء 10 هس لسد

 لصافملارج رجتحتو ريز انخلا عفنيو نينجلا جرخيو دوقلا بنسخ اففيو :ازوملا» ا كلنلإللا
 هين س مح ششي ششّْبن ل مديل _ لسلاح لا+

 هنم هب رهلاورفظألا# لاو جزللاو يالا ملا لوسيوه ورسم ءارخأ عفيه واتسجو

 ع 2ازلا ةببطةيحو كا ةمإد والغلا طا 3 شامل راو رطل ةاهييفاول /! لاقثم صن دئاض
 سمسم نس سس يس سس سس صمم يمس سمم سس سلسل يصل يسال

 لاعطلا ةبالص لحب دبكلا د دس متفي ةثلاثلا ىف ليقو ةيناثلا ىف سبايةثلاثلا لوا يفر اخ

 نسير طل ]قوبل اووبز يضعنا قر زاب ناقاو ىالزا انوقزأ كلا طلو
 ةيلكلا ىوقيو ةينرقلاظلغ نم عفن هب لحتكا اذاو للحي و ىطاي واهلك ةنطابلا ع اجوالا

 ىبلب نجعو ق داذاو ةدرابلا ءاضعالا نخسو يىنملا فداز لسعلاب برش اذاو ةناثملاو

 تاي |عيمج ش هنو مومسل نم عفنيو اديدش اظاعن | ظعناو ةابلا مهكر ولاهب دمضو بيلح

 نوراسا



 بم را

 جرا

 ركل ةول) دؤحاز ع 0000 ا 1 قداوزؤل نقلا

 درول اةمحت ارب هيبش عوش هتمعن ار بسيط يف ذر يفرف هنول يف ناك ققشت اذا ور هزل اريثكو هام
 هازعو ايماج ةاعونرخ ذالا نمنا يو 0 _ ةعم اج يفر اطيب نبا لاق

 ءابطالا نم ةع امج كلذ ينهعب اثو سونيل اجهلقيدلام هيلع ٌلوقتوهو سونيل اج لضاغل ائلا

 ناوهطلغلا اذه يف عقوملا ببسل او عانقالا بحاصو جاهنملاببحاصو سيئرلا خيشلاك

 همالكءاضقنادنعو يربلا 0 ا اا اللا كر هللا 1 انا ورك ةقتونبلاج

 تابنل اوهامن او هع اونا نموه الورخ ذابوه سي دو ئم اجالاس ذوجس ةاهاسو رخآ اء ءاودركذ

 ثتاتكيف طيلاغالا نم ههابشاو عضوملا اذه ىلع تملكت دقو ةيبرعلاب لسالاب فورعملا

 ةياثلا فراح ا سم 3 هات هددح دو 00
 هيا 0 ا ا لل حاسس ل لالا 1 سل ننسس_- تم

 داش لامر |دامض 0

 ميل سس سا هسسس دا هلسغعط مسسسسل سس مسيل مسا سس ملمس ممسسيسل

 همسسجس سسسشسس مح متاي شمسان سسسسسسلل

 سمس سس سشيينس محيي يس ل سس ضان سس سس سلا ممل تمس سساسلا سسسسسسا ةسسسال

 نال 5 اوان ع اولجيو ءارغصلا ى محم 3

 ةرخبالادعصت مو عادضلاور امخلا نم عفنيو راحلا ناقفخلاو يو ارفصلاعوقلا نكسيوولجي
 ةيفو جازملار اعلا يوسي هنونلاا 1 ةامع 1

 وعول ءاذي ل حتكيو يحل اورسنلا غلمِقو ةرارجل | ةعسل نم كلذ ذلع فني ةيقايرت

 ةبودالا ىف عيشلا لافو ةيناثلا ىف ننباب نولوالا فر احورشقو بسصعلاوز دصلارضيو نيل



 (؟:9)

 سب اير احوهو اهنيص اخ ىيعن اهثر ارح يتلا ةيقايرثلا تاحنرفملا نم جوثالا تشق ةيبلنلا
 كد + لد مصمم تل

 ءاخرتسا عفني ةرششق ره دو يا هنهدو هنم ىلا امهو هح اقفو هقر و هنم برغي و ةيناثلا ىف
 ممم شه ننس تس امم انا ميس ساس

 لسعلاب هنم نيرملاوءاو ءاوهلا تانك ةرشق ةحئار أ ايوللاصت هنيس ١ ارو جئافلاو ب هارمعلا

 بارد لاب ةرزب نه دو ربل ديج ءالط ةرشن هموت رخو نادال معا رم -وبرللا ىل ذكو: 17

 سبح اطسا بالولااواب ير اال وابرش برقعلا هس: مواقي

 3 يع ىقفصدن هنم يثمر لامع اي ةهيضتو

 لد ب 2 لاش ويجاق ةضفلا ابابا يعل اوهلوالاب 5

 نالوا ى هق 0 00 7 نإ وفل او لونا

 مسلي ث هي م كت مكي عدعغدلهطعسطسعس

 هةسيص لسسبل تسلا 7 تتسبب اسس سم سس سل تسسلم يسم

 1 درب كممس يد ناجي 0م مانا ءارغصلل عماق

 ةرارسلا نع يذلا شطعلا يا ادج شلعلا عل عطقيو لبنسلاك ةراح ةيو نا هب طلخاذا

 ابرشةراحلا ماروالا عفنيو لفسا نم مدلا ناليسو رحسلا نم عفنيو نطبلالقعيو

 ةموهل ةرمثلا قيق د تابنوهو حاورالا فتقوم ةينان ملا هانعم سو دوخوطس |*انامضو

 ةريسي ةرارع عم معطلا فيرحوهو رتعضلا نم اقر و لوطا اذه ناال ارتعصلا ةمنجك

 نس رنا | يف سب اي ةرارحل !نمةيضانلاب] واف نابقأو اهرخآ يف يا لو ءالا[قزاج

 معط سونيلاج لضافلا لاق ءاشحالاو ندبلا ىوقير 3 نإ اع او متفيو فطأبو

 ا د "نم بك جار روس سا

 عرص 0 70 بصع 50-0- 6-7

 ةيودالاف حر معلا 3 نيدو ارغضلل شطعم برك 10 |ءادوسلاو مغلبل انا جا وايلو لوختلالاو

0 

3 

 سيرابربنا 4 لو

 سو دوذوطسا



 نوفيتنا

 م1
 م ١ 57 هه دوه ْ 0 6. .٠ 5 أ 9 مار 5

 : ةبشيو د هم ور !اردوخ ندي كىلذبوهفريسي ضبق ةيفو حور لارهوج ةيفصتب خا ا دلاو

 يئزارلا لاتو ركفلا ةيكذتو بلقلا ةيوقت ين هجولا اذه نع ةجراخ ةيصاخ ل نوكينا

 مهار داةثلث ىلا نيمهر د نم هنم ةيرشلاو هب لاهسالا ميد اذا ايلوخبل لاو عر صل نم وربي

 ززبورتعصلا عم اقيقرادبط خبط اذاو ةماث ةيقنت غامدلا ىقنيف لمعلا عمم مهر د نزوب هنم

 !ءايا ئقشو قا ذاو كلذ ةبيصي نمل صفملا عنم لهسما ءاو دلا عم نرش شزكلا

 عفنل ادي انش ىلذ عموهو لصافملا ع د : 59 ةهيبطب نمت اذاو سأرلا شاعئ راأربا

 ةليشلا (.ةفابنلا "نا هييدقل ةلزوج نوميتفا# ابرش و اوهلا عذللو# وردم موهبلاو

 سبارةثلاثلا فراخ اشاحلا ةوقب ةهيبشهتوفورعشلاب ةهيبش بان ذا اهل ق اق د سور وهورتعصلاب

 ..اراعتااف سونيلاج لون ئيلع اماو يلو الارخآ يف نسباي لاقناذينح ي أر نيلعاذه ىلوالا ف
 ءادزسلا نضارماب بهّدبر مئاملاو لوهكلا قفاوبو نتا نكسب ئلاثلا ىف سبأ
 0 دشل لي زورحط او نابشلا شطعيوايلو خبل الاو عرصلا عفنيو مغلبلا اهسّنو د اهلهسيو

 فئلذ لبق هيلصبلف هدا ديزمداران اف انشطعو امغ ثروي ىلذلففيفجتلاو نيهستلا

 : يذارل |لاق سطيرفانم بلجو هتعار ث دتحاو هنولرمحا اما دوج وول ازوللا نه دب
 ,ءأد وسل بلا ةرملا جارخلا يف غلب ناك بجلا ءامب بر شاذاو مهارد ةنس لا مهار دةعبر | هنم ةبرشلا

 ةيقواراصلا ا _ ءطر دقو ا 00

 كلل 1 و

 ه0 كسل نيللا ا د

 ا اع



 25111101 م م عكا 0-11 ا يرب ب يجل
 محمص معمم

 لا ميل ا سمسسسلل تدلل سيسس٠تسل تسل تيس تسييس تسلل هيل تسي سيسي تسسلم امس تسيل سس مسمع

 0 عدول وروما يصوت وو اج

 هتعفنم و ةنمزملا ريس اوبل | عفني هبارش و فزنل | عطقيو بيشل | كسمي جابابلا نم ليضفا

 هليلعت ةعرسو هتلقو مدلا ةقر ببسب ناك اذا شحوتلا ىف هتعفنم ن 2 ؛ ١ بلقلا ةيوقث يف

 او ههاراذ ةلثا دزغم هنم ذخي امر قر قانعلاب لالالا الكتان لأ ةيوقملا يول

 مهر دةسمخ نزو هنم قيرلا ىلع فتساوزولل نه دل يلقب تلوركس هلثمب طلخو قحس

 برو قبنقيقد مهاردفثلثب نيمهر بيريز هبقيرش اذاوريسل | ورصبلا فعض نم عفنرتاف ءامب

 ايقاف ةقحالةكوش هو ةيرصملاةكوشلا ةرمثوهو ظرقلا بروهايق اذا *لاهسالا نم عفني لجرفسلا ءامب

 0 ا ب سيشل سيحمل
 همسي سمس. سس عبا+_ هي هه مت ش6: ستتم ملي ل مسي تمس اسستل سل هيسسسعل

 ءاملاب قدسي ن 5 ةيودايف 00 يلو نانا دسيو د لو الا ىف

 يا نىلا ةداملا بابصنا عنميو ةيخرتسملا لص افملا ىلع ببصو ظرقلا خبطااذا لضافملا

 اذه نئاعو ةدحو ع ذلهيف لوسغط ار دغ س ونيل اج لاق هفطلي ور كبلاى وقيو ناكوضع

 ديجي هفطلي هلوقب دارملا نوكي نا لمتحيو لوسغل اريغو»ه ىف نطلب ؛ يذلا نوكي نا بج“

 حمكوللاتشسللل سسلل مسيل مسيل سسسللا | سس سل سسيسل تسييس

 لقعيو ةرغظ || يو ودا ين خديو دمرل ا نكسيو هل ةملظملاتابوطرل ! !ىشني هنال و دحب 'ورتصبلا

 هلل ةمسيسسسلل سنسلل سسسسسسلال سس هديل _حتشتشسلي ااا ك8 للك م سطع مس اش ميت” 5 مدسمسلل سس سس يس حيا حنا

 ةدعقط اوتن دري و فزنلا عطقيو يبومدلا لا يسالاو 0 | عفنيو اد امضو ةنقحوابؤ رشم.
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 سأ ريثكوه مآ «انطيإباهاوُثن درو و ةنمزملا محرلا تابوطر ناليس عطقبو اهئ اخرتسا نم عقمو

 رهز هلواميظع ارجش ناوكي نوتحومتب ةمث | دهيرضخو اس ارخ بن اجلا ف سراف ضزاب

 تكرموهو ةرارملبلقو ةضوفعو ةوالح نفض بكرماهمعط ءا دوس ةرمثو ةدعن ارل  ةبيط ءاشيب



 ىلملا ليلا
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2 0 
 ةنلنللا ةقوستو مددلا ثفنل اهني ايوابطر هترمن لكٌويو ناليس لكو قرعلاو لاهسالا سبح:

 نيالا رو وابلعلا نم ةييرغلا تابو راك زينهاردركلا ير ماع قنقب ككل ديفا

 هيلغ ترث اذا هنق ارح ةص اخو هب دمنضو خبطو مامحل ا دعب هيلعرثنو قحس !ناطب الإ نانص عنمي

 ى مك 0 يس طقاستمل اراعشلا كسمنو عم

 رص سمس سمسم يصب تمس تسمم تصمم سسسمست٠لا تمس سسمم سمس ممسسسس مسسسي

 000 او دع 0 كك

 قافتلااببا ارش هنم لمع اذا سالاةرمث يا عفنيو ديدشلا عادصلا عفن هب دخضو بارشلاب

 اذار ادهلطا ورعان اوا نوتات ذل نا هللا دهيوهيارشكبلألا تيوقيو >ىاهطلاو

 اذاو لوبلا ةقرح غفنت وردت هترمث ةراصعور امخلا عنم هبارشو هير ارشلا لبق برش

 راحل راخب ل عفي ىلذكو ماح ألا بزي زو ففان جاك مال اين ق اخ بو أزابا تدخلت

 عش ررإ اهوار تضاد ةلطيشلمل نمل نازل ورب وسال اف انكللل !ليبط لد« املاب خبط انا

 )اة ذدر اوننبب تلكم [!ةيموتلم ارهراهلو ققرولا داعم | دمج قاقذ ناضغاو

 ىلتاهنم لمعتشملاو لدرخ أب ح نمرغصاو و دم بحاهيفراغصل !نايبضل اور وسا هبشي

 ناالا ةقيقتح هل تبثي مل ل تح ريثكتاالتخا تاينلااذه يف ينقفاغلا لاقو هيفامب ليلاك الا

 اول ال ءوئاس نمل شح از اضف نو نطو نارلعع نكي حس ! هركذ يىذل[ىلضلا أذه

 قروكق رو اهبلع ضرالاهجو ىلع دتمين ابضق هلرخآا :ابن لمعتسي نم سانل ا مو لاقمن
 عماجلا بح اصلاقمئاعبسوا انساعمتجم نوكيرقبلا نورقب عش ةبشا نورق هترمثو كلويسلا

 هترمث ىذلاعونلاوه كلما ليلكا ناكماضي| ماشلابو ةفاكةيرصملار ايدلاب لمعتسملا اذنا
 0 تالا رووا كمال 3

 مم- سس مد دشهه4هي مشسسلل المسلسل سيشل سصسسشسشسشسلسلسلمل ساس  مهسيع سس



 0111” ”١ مي ل تحت ل ع ل ل لح هني لس ةيتييستس مسنات يصل انناحسسس تمس سمسسم

 1 ا و ااا ل ع

 همم يمس. ششسلللل سس ا ل حا سس

 0 د 0ك رو همم
 1 ا سس سسوس ةصسصس٠سسسلص تسسلم صص٠ساو همسي

 ةيدهشلاو ةبطرلاح ورقلا عفنيو ئحرلارابغوا ناتكلارزب قيقدواةبلح أر زب قيقد
 همس سيسي سس سس ااا سي سس ساس سس سس سس سا

 َى :هرالا نيطلاو سدعلا ضباوقلا ضعب عم واةدحو ادامضح ورقلان -ةثيبخأ !ىهو

 ءاشحالا ماروا اضيا عفني وة دعصملاةرخب الا ليلحتل عا دصلا نيكستل لوطن هنم ذختيو

 يدادغبلاو ىبرصملاو يصورلاج ايزارلارزبزوه نوسينا « نيتئسفالا عماد امض لامعطلاو
 ة-سلسسسللا سسسسسسللل سس سب سس سس امس 06067000 ذا 12 2 2 2 ة ة م

 ئلكااد دس ينفي سونبلاج ي وق فالتخا ىلع ةثلاثلاو |ةيناثلا فر و ةثلاثل ىف هسبي

 ةجرزل. تابوط و رم لصخت يتلاددسلا متفي يا لاعطلا ودبكلاو مح هرلاو ةناثلاو
 لا ا ا ا ااا ا همم تشل ب -حْ ا ميييسشيشيب ميسم

 ها يس 0 ديالو
 هديتي لتسير ل.  شسسسللاسددكلللاسسلللا سس سلس سس تشيب إ إ|س-حيللا

 ممل ادميسسسلس شسسسسلا مم ل اا سس مدلل دهسا سس يصل تسلل تاسيس مسلم سس مسسستنننبل

 دس نافسشلا شلل 1 تل الا د ع مسلسل تسييس تسلسل سمسم سيل هس

 00 000 جول 0 0 5

 نالبيرغ اذه ىنملاو نبلل ارثكب و بذاكلا يمغلبلا شطعل ! نكسيو تابوطرلاو

 كلذو تاذلاب ال ضرعلاب ناك ىلذ لعفي ناك ن او للعم نسم قفعم نوسينالا

 هنم لعفلا |ذهر و ددنوكيو اريثكي نم هاو مرج بلةنم لصحيف بطرل ا ظيلغلاء ءاذغلا مضهي ناب

 سل سس سس سس سس حخححشحت2سلل حسلسس_- سس.

 هنش | اعمأ ههبو اراردال ابو أ قيفجتلاب ام أى ىنطبلا ل قع امبرو مومسلار رض عف ديو ةيصاخب

 يدنهلااهدوجاو ربونصلاو طولبل او وجأ |لثمرابكلاراجشالا ىلع تبنت قاق دروشقوه
 ةملمسما 0 هي يف ندد اضيب تناكو 0 ار ىتلاو
 ا اا ا 2-5

 هس دش سل مش شسلل مح د 6 ثكبلا “هلل ابههطهطعهلههغه+* همس لم

 دذ

 نرسل



 تورزنا

 دمثا

 ( م18

 1 ١ عفنيو بلقلاو حورلا ىوفيو ةلبلا قفجيو ةدعملا بيطي واه ام 2 تسللجو نفيبط

 خزي ايوا ةرفنملاو ةردصلا ىلا هنول غمص ثورزنا* انام درق ةنشالا لدبو ناتفخلا

 امهناذحا نيتوق نم بكرضوهو تاحارجلا قصايو حورقلا لم دي ىلذلو عذلالب فج
 ببسلا | ذهنو هيف ع ذلال ايف ىفجيراص كاذلو ةحتفم ةرم ىرخالاو ةجحال ةددسم

 ضايبب قحس ذاو مهارملا ضعب طالخ ا يف عقي كلذلو تاحارجل الم ديو محلب نار دقي

 لاذ جرلا ملا لا عيساخر نذر لاو اا
 زوللا نهدب احاصم كيلو فنع ىلع نيكرولاو لصافملا نم ةظيلغل ا طالخ الا لهسيو

 عوش عم تو رزنالا قح#“!ذاو عبرو نيمهر د لولا لاقثم نزو هنم ةبرشلا وولعلا
 ةليتف تذختاناواهللح ريزانخلاب ةئيبشلا ةبقرلا ىف ةنث اكلا ماروالا هب تيلطو ءامب نورطن نم

 مايايف اهأرب |ميقلاو ةدلااهنم حرخت ينلا نذالا ف تلخداو قوس تورز ابتثولو لشعب
 ينلار اذقملا اذه مرثكا تور زنالا نم لمعتسيال نا اورذح ءابطالارثكا عماجلا بحاص لاق

 ريثكب اذه نم رثكاة دح اولا ةرمطلا ف نبرشي ةيرصم ار ايدلاب ناوسنلاىرن ندعو ةانرك ذ

 0 ارفصال صلب أ فوج يفنلمعتسيورثكاو ةيقو | نيرشب نهناف نهرضيالو
 يفو لوقااناو هيلع نمسب نهنا نركذيو ماملا نم نهج ورخدعب ئنالو دبعلاب
 اةلكا لكيف عقب تح تروزنالا نم اريثكز بخل ار يدخ عم نجعت اهناوسن تيأر ناجتنر ذآ
 دوسالا لكل ار يتخ وه دمثا + اضيا نمسلل لعفلا اذه نلعفيو مهارد ةسمخ نم بيرق

 قيرب هثاتفل ناكو تتفنلا لهس ناكام ةدوج او برغملاةهج نمو ناهفصا نم هب نوي
 دمحم م سس يس حملا سس سس سس

 نراب ليقو ةيناثلا ف سب اي نياوالا ىفدراب حاسوالا نم عوش هيف نكي ملو حئافص اذ عملو

 ْ ا ش ةيرغتلا عم ضبقلا نم 2 1 ا ورتل 9 درا عدا ال تفي و نقبنياللل ا1ق تو

 ةيلضفلاداوملا بابصنا نم عنميو اهخاسوا ىقنيو نيعلا ىوقيو دئ ازلا اهمحلب بهذي و
 طاخ اذاوالامتح ١ فزنلا عطقيو غامدلا ىف ىتلا بجتح | نم ضراعلا فاعرلا عطقيواهيلا
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 عبو ةشيركشخل ا هيف ضرعي ملرانلا قرح ىلع مطل ةيرطلا موحشل أ ضعبب دمثالا
 تفعض نيذلاو خئاشملا وزئاجعلا عفنيو نويعلا باصع ١ يبوقيو لاحت الا نم رتثك يف

 ةيرطلا تاحارجلا ىلع اقوم هرثنا ذاو سما نم عوش هيف لعج اذ اربكلا نم مهراضبا

 دوجالاف لئايالا موعلام او ىزارلا لاق لا +داوسلار ث هيف ىقبي هنا الا اهلم دا اهمدب

 تأي ملوراحنامز ين ديصدق ناكو ديصلاب دهعلا ثيدج ناك ام ةصاخو اهنم بنتجي نا

 ل عل جاو ا

 ك0“ 1 1و1

 مهيبسسسلل سس سس سايس تسلل: سمسا سس و يي سس سين جبيبببا ميسم

 ا دو در نيو
 ف اهاركذلا هب يلو رمضي قع هذ قرح او

 و

 مص مسسسسسل مسلم ممسسسسسسلل مسسسصسسلل تسسسسسا مسسسسسم سسسسلل مس سشنشا  سشبتبل_ا احح حتاتنسس حسسنل_ م... سنام

 00 قف ع كر ام

 * ماوهلارث اسو براقعلاو تايسبا خ دل تعفن خوبطملاوا يلطلاب اهنم ط اريقر | دقم برش ناو

 ةدوربلاو ةرارع أ نيب ل دتعم ليقو لولو الا ىف دزاب ليتر ةيناثلا ف نسباب قيلوال فراخ 3

 لاعفالا هذه لعفي ىلذكوا“ ءاود هنوك ةهج نم أ ذه ى نابل لة عبو ة دعملا غب ديو حو !اولجب

 اءاذغ يب ذغي هنافركسلا عم لكاو نيبللاعم خبط ذا امو ج راخ زق نشبلا يلطدؤ وأذا

 ركسلا عم لاك او نيمسلا لمعت مع عم خبط اذا ىلذ ذكو ىدبلا بضقختنو ابل ا مهي و اريثك

 سسح

5 

 د صو
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 ةنا اومعزو بيلعل ارقبلا نيلبذخا اذا اهعفناو ةيِذغالا دمحا هنادنهلا تسمعزوزوللاو

 لج 17 ا اود وو اتي نم عصا ذأو هرمع لاط هب ءاذتع الا ىلع رصتق | نم

 ممم سس .سينسبشب )بسس

 اديك للاخ ةر ابابا « سرا سح !! نمو لهسملاع ءاوذلا طارفان ماك مزعل 7 هيلا

 نايل
 بتصعلاو:تابالصلا نيلثو مضهلاو أو ءاهتشالا فعضتو اهبخرتو ةدعملازضت ةيناثلا ف ةبطو

 يللا انجرووكاطلا لج هلي واثو يربرب م |لاليرطآ * سبايلا سنشتلل دعنسملا ىس هقياحلا

 ناريغ هلصاو تمجتو هقاش يف تبشلا هبشي تابثوهو بارغلا لجرب ةبرصملار ايدلاب فرعي

 1 املا ديخا مرغضام ةئيهى للعبه دقعيو ضيباةر هز تاب كااذه »رفضا اهرهز تبشلاة مج

 ةيناثلارخآ يف نشاير تاهو اننالا قوش ةرارطريسيو ةفارخ هيفو ىبربلا س ةركلاوهو

 سلما! اذه اليظاط كاوا و انيياعفنن صربلاو قهبلان  عقني ةصاخ هنم لعتسملاوه ةرزبو

 هب نوملعي الو هب نونضي اوناكو هب نيرهتشملا ىلا نو دضفقي سانلا ناكو برغم ابرهتشاو

 هركذرشتناف ةريغل هفرعو هفرعق سانلا ضعب لعل اع هللارهظان !ىول لس نع ىلخألا
 لما مهبضوأ درغع نم يتسي نم مهنسن تش ءاحن ا ىلع لمعتساو اهعفن سانلا نيب فرعو

 -- 2 9 1 7-00-000 يل 2

 تاطافنلا ىلت جب قيل ينل ةييلسلا 1 تارا حمم راو جو

 لمدنت نا ىلا ح ءا 0 الارباح هاهم أن

 لاقفاو د م را :اوملا ف صربلا نم ناكامو حو رقلا كلت

 000 ا دس ري ره ا ول بحبو اطيبلا:نباب ف ورعملا عماجل أب حاص

 روم سوس ويختم

 همي دقت بج أم دعب ع تاقو اديه ريلكلذ نموا ضعب ينو نيب رش واهب رش نم

1 
5 
 0 ا 0

1 3 

5 
3 
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 هيف سمشلا نوكت تقو وا فيصلا مايا يف ضرملا اذهل ببجوملاظلخلا غارفتسا نس

 قرو نم ذخ او فصنو ءزج ءاودلا اذه نمذخا اذا هنا فيرشلا نع لقن مث ةراخن

 مهارد ةثلث موب لكيف مايا ةسمخ فتسيو عيمجلا قحسيو ءزج ءزج ةيعلا حاس و باذسلا
 تح ةراحأ !سمشلا ىف هبراش ىقو اذ | اميسال بر جم ص ربلا نم ىفشي بنعلاب ا 5

 ةوغرلا ع وزنم لسعب نجعو لضنو ةشيشعلا هذهرزب قحس اذاو فيرشلا لاق مث قرعي
 صربلا بهذا ةيلاوتم امويرشع ةسمخر احءامب نالاقثم موي لكهنم برشو اقوعل ل معئسيو

 سب ايراحر عرعلا ةرمثوه لهب أ« ىينجل ا طقسا نال ىف خفنو رزبلا اذه قحس ناو ةلاحمال

 لهب الا يلغا اذا لك الا نمهرورذ عفني ع ذل عم فيفجت هل ليلحتل ادي دش ةيناثلا ىف

 برش !ذاوا دج ممصلا نم عفنن ذالا فرطفو دوسي لينح ديدح ةفرغم يف لغلأ نه د يف

 رثك !تابنوهرابجن ا * كلذ لعفهب نخذيو !لمتحا اذاو نينجلا طقسي نئح ا دجردا

 هلورابغل اح بهز هيلع ةبطرلا قرو هيشي هقروو قّيلْلا نيبر اهنال ا طوطش يف تبنزام
 ربك اذا ةماقلار دقولعي ةرمعل | ىلا اهنول يف ةلئام ةبطرلا ناصغا نم ظلغ ١ قاقد ناصغا

 اهيفراغص تاب ارج هفلخير محارهز هلو هيلع هناضغا مستني و قيّلعْلاب ىبتشيو حودتي

 ضبقي ةرجشل أ هذه ءازجا عيمجو داوسل ا ىلا هنول ضرالا فرئاغ نسخ لصاهلورزب

 لئم ءارمح اهتراصع تناعاه و اعل تق دو اهلوص | ترشق اذاو ةجوزل اهلوا دي دش اضبق

 ليعتسيو ةسب ايو ةبطر لمعتسيو ةراصعلا ةذه تابنلا | ذه نم لمغتسي امرثك او ثوثلا ءام

 جتيمدملاو ركسلاعم# راصعلا عطيدقو لاقئمر دق اهنم دحاو لكى م ةبرشلاو اففجم لصالا

 ندبلا نم ناك ثيح مدلا فزن نم عفنلا ءاودلا | ذه ةيص اخو بارش اهنم لمعيو

 ءارفا ج انقناورجب اواو عامل ارمي وصل نس راش حولا

 نو داكاسما نطبلا سميو ءاعمالا ىوقيو نمزملا ف التخ الا عطقبو قورعلا

 لضعلا خسفو ضرلاو يثولا نم عفنيو عوقلا عطقبو ةئرل |حورقأربيو يذوب لاقنعا
 لي

 لعبا



 ظ 6 لفل

 ١ اهعشدح دقراطبب نب لاق تاح ارجلا محلب و معلا ى عطقلاوزسكلاربجب و ىنهلاو

 '  عقودقو ةلعلا نم ماوعا ةثلثدعب اةئرلا ةخرق نمالسجر تأرب اهنا هب قثوي نم

 دعب ةذملاو مدلا لوبو لوبذلا نمرخآ تأرباو نتنم دي دصو مدفدذقو لوبذلا ف

 مسيو ئسخرسلا مسي ىذلا بيطلا ضيبالا امهدحا نافنص نادجنا « مايا ةرشغ» نادجلا

 نضغبب طاغي ىىذل ا ىتنملا دوس الار خالاو ةيذغالاو ةيودالا ق لمعتسيو ثورحمملا هلصا

 نم نتنملاو بيظلا نا ذجنالا نوكحي ةنم بيطلاف ثيتلعل اوه نا دجنالا غمضو ةيودالا

 ةدعملادرب و لوبلارس نم عفني ةثلاثلا لو ايف ةسباي راح نا نجنالا ةوقسمسملا لاق ننملا

 ناذجنالاف ىزارلا لاق اهيلعرذو قس اذا ةلكآلا عفنيو ةعيبطل ناهسي وشو ثمطلار ديو

 ليبجنزلا ىفا ذكواربسي اهفنوت اذ نموه دلويو ةضفانلا ةيذغال |خفن ليمن أوهو بيجغ عش

 سيلَو خفنلا لح ىىاع نيعت ال.اهنا نونظيف ءابطالا نمر يثك طلغي كلذل ور اغرتشالاو

 نللوةبوطرلا ةريثكلا دعملل ديج عدصم ةرارحل ا ديدش نادجنالا خماكو كلذكر مالا

 نوكي ىذلا ةصاخو ىرضملا دوس الآ نمامخلا ليلو ؤتفا عدي نشا واف م ضال ف نويفأ

 عاجوالان كس ةنسركلار ا دقم هنمذخ اانا ةثلاثلا ىف نسباي ةعب ارلا لوا يف در ابوهو ديعدلاب

 ١ذاوا دي دش اقرغتسم امون مان ريثكح عوش هنم ذخا اذاو نمزملا لاعسلا و م عفنو دقراو

 نارفعزلاو وللا نهدب طاذ ١ ذاو عادصلا عفن سأرلاهب نهدو درولا نه دبطاخ

 قئافلا نويفالاودنر !ةليتف هنم لمتحا اذاو اهغاجوا نم عفن نذالا فرطقورملاو
 للرب مدار ادتنن اكو انيزر افيثك اك ام هتغمص نم نوكيام دوجاو اطولفلاب ج ردتسإامم

 جارسلا نم برقا ذاو ب اذ سمشلا ف عضوا ذاد ضيب !سلم١ ءاطاب تبوذلا نيه معطل ارمو

 شغب دقو 09 نينا 00 يفطا اذاو الكر ابهل ةهيفر انلا تيه ندب ملو نقوئسا

 | نيام | سور ذخأي نم سانلا و ىربلا سلا قرو ةراصعوا اثيم امفايشدب طلخي ناب

 ْ 1 برش واصارقا اهنم لمعي مث اهقحستو ب الص ينامهريصي 5 !مهنراصع 3 0 امهق كد و 4ق 05-
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 هصقنو مضهلا لطب ارئس ديب دنج هغ نم :دحو برش |ذاو نهذلا و مهفلال طبي نويغالا

 دقع تاذةبلص لوصا هلو ينوجنامسالا نسوسلاوه اسريا *لئني هنه نيمهر د نزو وا دج

 سب ادراحوهو نزخبو نانك طيخ يف مظنيو لظ يف ففجي نا تعلق اذا يغبني ةنح ارل |ةبيط

 يتلا تابوطرلا نم هثفنرسعام ىطليو لاعسلل ملصم نسم لصالا ! ذهو ةيناثلا ىف

 0 وجسم د عبس نزو ه:«يقسا ذاور دصلا ىف

 اولا أو ماوهل | شهن نم عفن للاب برش اذ او صغملا نم ئيربيو مونلا ببلجيو ءارفص

 9 ابلا ةبالصو مح نا عاجو الى خيبط ىف سلجيو نانشالا عجو نكسي هضيبطب ضمْفَمَتلاو ]

 ضيبا هنمورهزلارغص اهنم ناوستالا ىف هتيهام تفرع دف توباب اوبل تفرح
 بذجالب للخم خرم لق . ىطلم متغم ىيلوالا ف سب ايراح ةحن ار !| عطاسلارفصالا ةدوجاو

 نوادي لاسبوع امرثكا نال كلذو هتيص اخ نم ب ذجالبالا حم هنوك 5 يبا هتيصاخ اخ ككل
 طفلا ع ......هطلال طا. ىلا... 101 04 رشلط كح 4 لذ

 ةرارحل ةلاشم ةرارح < ماوبابلا ةرارح سونيل اخ لاق ةيبصعلا ء الا

 ىخريم تمااد طخ دج وا جحا تح ااا ميحد اص ةلاعل دل.ناويعأا

 همت شل ل حيل د ا ا ا دد »هدد د لسددلعسلسل

 همس تتبيي بييسييبل ستين مييصتسل مسصشلابب سسسسسص سسسيشنبلي ا  ةسسسسسسس سسسستنب بسسس مسسسسلا | ةيسيسس مس مسالا همس ممم مسسصسشسسلم سلسل سس

 لوبلار نما تدل ةحيسدسسسما | :

 سس س واليا نم عفنيو ةميشملاو و نينجا رع رخو دس | هسيتفتل ىلز و وئببط فال ا ابرش ضيحلاو

 عضوو ةيوق ةعفنم اهرخاوا يف تالزنلا نم لاو اهي عشواه صوم م اناعتل ايمسحل ا عفني دو
 هس ل ء هه ٠م حبل بةهبلظطعغغ لعل

 راح لبقو نيلوالا ف بطر در اب ف ورعم يسفنب# شرطلا ء ادتياعنمي ةراخ ا نولع نذالا

 يمدد عاد 000 ناس د هنم بطر ١ داي جوع
 سا نسا ل لل ا لا با ا مسل

 مش مسلس سس نس بس مس حت ب با سس سس ا ا سلا

 ا عك 0 لا



 قروب

 لصب

)8) 
 ا ةلثه عمالودنم اقوقدم مهار د ةعبس يلا مها ردقثلثن م هنص يا ىبالاق

 نلت ودى :مرالاقر وبلا هل لاقي قنص هئمف ةريثك ف انصاوه قرو قو "راح ءامبر كسلا نم

 نينا حاز اج 6 اهوهو ىبرضملاوهو نورطن !اهل لاقي فنصو كريص رام

 قروبب فرعي هنم * دع ل 1 كو ىلع لدن ة ٌةريسي 00 7

 اقيرب هبسكيف مط ل فوعل نياق ا <! رصمب نيزأب ع :ااودرا ريعلا

 1 "نايف ةفاطشفل يحيا درعا اورو

 اال ا يامال هل قب يسلم مسلم تتامسممسم مامسسسمما هممممسسم

 225202010 0 0 لا 2 2 ا ئ 2222:--:ث::5>75-5:55:122225ت تت ةمانل سسسسل سسسسلسل تت يسب. سسننب  سييسسسسلل_ا سس تي

 ةعيبلا هل ك2 2 هس معسو#

 نددت لشرف اهتوقتراهفسنب زاب ابوطر قتيماحر اف ىلا ءاسنلا عفنيو ال امتحا
 نامهر د هنم قحس اذا و قلعلاب قلعتملا قلعلا طقس !اهبرغرغيو رمخلا لخب قم اذاو

 اذا ىلذكو ة ٌةوقب ظاعنالا هع م يس ديو قبنز نهد مهارد ةثلثب

 0 ل العر نماوعاو ب يح
 1 0 1 و ا 6 0 ل را ىلا 0اس

 0 اعلا ةيمسيو ةضيرع ةلضب ضر الاف هل اطالب اضم رف نيون قرو

 0000 نع الكل ءافيطبت 5 نشا ل ظ
 رتب تحت تطارد ريس اا 222702222322925 2 اك

 مس مس همس ممن ٠س حلل

 اح حط سس سسصب صتصل يصح صخب صبا تس سس يي يمص ةهايتياتسسلا بسلا هيما يسسسسللل سسصسلللا مسلسل سس تصح مسصسسلا صصص تصل مح سس تسي

0 
0 



 ا ا يي ل 2222922 ف8

 دس ميل ب  ءة سس اد دططاددعهشندءوددببدعطلطده٠*٠*٠هششلل _ةسهاهد د ٠ ل ا بهبهبعمبشظهظههههدعل دلل

 م ع < 200-- حل

 عفني لصنعلا ىاوهو ةفلتخملا عضاو هلا ف لأكا اذا ةفلتخمل أ ءايمل 0 افلا ىف

 ةنوشخ عفنيو و هلخاصوصخو عيطقتلاو ناد علا ل اعلم انياحنلا ١ لاو ايلوهملاملاو و عررصلا

 همس ص اةبسلسل ل تنيتتنل اسلم سسسسللا سسسسللل سس سس و مل سس مم سس اممم عع

 - قمتم يسم تح بضل

 6 تي د هجم تسد 1

 اعفان ن ته نزخو صارقا هنم لمعو ةنسركلا قيقدب نجع و هؤامرضتع ١ !ذاو بئذلا

 ريح نرحتب 'وامع ان ق دي ناب هلع ءاودال يذ )| بعصلا جن وقلا نرمي يىغشي ةرزبو نيقستسملل

 لياعلا غضميو موي قيقزلا لبيعلا ىف ثقته هنيت يف ةيحلاتم لأ ةنيلو سنصل سياج

 قرعاو وزوظف ى هلمعي دقو قرو ءل هيف ىلغا دق اراحا ء ءام و دعب برشيو اهيف اميةنيتلا ىلت

 ةيبشخ ع 5 نمهب * مهأرجم ير - 5 اشمللالامساصيإلو ةحوصسبل اوال ني وير

 بيط نم عوشامهينجحن أريفو ةبيطامهتقاذمو ضيباورمحأ ناعونوهو يشتم ويم لوصايه

 0 عنبر سسويا» 1 ازيا هسا

 مسيل مسسمسسا سلال هلل ىلع سن سسل سس

 اصوصخو ا ا دا بيلا - وم :يقواك رخام

 مانا هنمولقملااص واعخل يمص ار موق دنع ءانغلا يح نلف ةايلا و هنم بطر ل١

 0 لتشمل ملللا_- ملا امل هس لل

 جاجدلا نشل عل ىدصاولاو هتجوزلب قرفتلا قصلب هنالهعطق م دلا فزن ولع هاو

 يبصلا ةنا ء ةمرجت ياءهب دمضاذاو هفتن ل هسيف هققر هرشقيرعشلا دمضااذ او هنم تفلع اذا

 ون

 نموت

 ءالذ َُن



00 

 طب

((:7”85 ) 

 ١ ا يل يما ة دم اهببف 0

 ثا نااار" راسب

 وجا هاو يسمو

 قرو عم خبطاذاوطاعنالا ىلع ينوق ليبجنزلا عملك !١ذاهنم بطرلاو غ امدلا ىلا

 ةلزنمب لختلا وه علب« نبللا نيجت نع يدنلا ىفدلوتملا مرولا لالخ هي دمضو عنعتلا

 7 كسا 00 ا ل ل

 ع مط رادع و ةنوشملل 0 ا ويطرد 0

 ' بيطاذيبن عنصي سبل هنا مهضعب معزو ءاشحال ف د دست دسسل|ن اث دحتو ةدعملا ناغب ديمضهلا

 ريطب + تايسلبل 58 سبب يب

 ا 2

 غ0“ ا نا 1 < 1 امل يشل د م يل

 مهتما ششسللي مسلسل يسلم سسسل سس

  0اصح ١] 5-0 0 53-2

 ةمدسسلال ميمسسلل مبلل _ مشكلا 1 مدل سي اس هس -م مميمسلاللاعا

 لكؤيال يا - ف |يغبنيو يوقلا ء الج ازسلاو قهيلاو شمنلاو شرما ىفلكلا

 د تاما هه ا 506 م اة

 -دصإأ ممم شاش _.شاتاا شهب شسسل سس حسسساالل

 ك0 ل سس 0 اخ دلا هبل تتاح دم حا

 صمم تسسلم تسسسسسلتل سسيسسلا مساس ل شسلللا -_ مهممللعمسلاةد

 0 - ناو ءاقلا ا 7 ةئبوطر

 0 سي بس ا لاك هنمادظشو انا“ كلو ننقل ىف



 ( م8

 كه هسا ا 00 تاكو والا ىلع ينال يما

 كسر ورخملا ةعبتيلو يراج 5

 ميم مد عج برم

 اعف انراص كلذل و اولح امغلب ريصي نال دعتسم ةيفطتلا و بيط رثلا يوق اضيا عالدلاوهو

02 72 

 ةراحارارم مواقيل تنفع «ر مغلب هيف دلوثي نا جاتحي موق !ةيرغلا تايب اطبع

 ريغصر خآ عون خبطبل أهو ختاشملاو نيمغلبطا نيبو طرملل يدر ةقورعو هذ دعم و 5 دبك ف

 جازملا طسوتصوهوا ضكاةمامشلاب و ةيوبنتسدلاب نمسمل وهو ةرفغصو ة رمح ططخم ري دئسم

 ىنبلا قلطيوهو مونلل هيل اجقرارحلل ةكسم ةبيط ةدراب هنت ارو عالدلاو يقيفحتل ا جبطبلا نيب

 ادي تاع اهنا 0 ن وعفتنيف يب ا ا وبل يخل ايو

 0 ل 0 077

 جرذتلاو جاج دلاكمسللا دو مسحلا ناويحل ضيب نم ةرفصلا كل ذب ينعاوا دج بلقلا بوقت

 وذغي يذلا مدللاسناجم هنم دلوني يذلا مدلا نوكح و هيلا هنم لبحتست يذلا لضفلا

 اخ ١ ةالثيامص فو ل ا

 هال نيك و يش ا ا

 للان الأ مشا ا ال

 هةيسلس اةتاتسسلل سشسسسل سس مصعسسلل سس صسسلل سس لا حش اييسسم حج سس بسسس سس. سحب ٠ سس - حناييبب ببت”©8 مس سسسسللا

 121177707 موا يول 5 ٠ را ا ا

 مي 000 لفارس 00 علا ح عاج يد ود

 نمرلا هيف نركب ندر تلا ناءايحلا 1 ا علا للع يف

 ىنيعلا تاقبط يف ةنقتحملا ةراع 0 ةدلوتملا للعلا فر ذأ أةياغدل التل



 هيراعرداب

 ( 0م )

 ا؟ذاف طايل عو كبار اديبلا نقحتو هتيورغل !ةرهاظلا لولا ماظن و ةنطابلا اهيعجلاو

 0 ةمماع يريم تيلطو تابو ِظ بلع رع

207 1|: ِ : 

 سامسسلل سس سابا يس سلا

 - يي و ا ها

 لضيبلاعيمجوريحزلا ةيودايفو ءاعمالا حورق نةح يف لخ ديو ضبق ةيفو هفيطأ ء أ ذغلاريثك

 صو حورألا كود ندببل اارشقأ م شسلكلا وربقاافعلا نضيب اصوصخو هابلا ىوشي

 قحدساذاو ةفاوالا قيربطتو ةربزكلا تاق ف لحاذا ف اعرلا عطقيو الحك ىيعلا ضايب

 قولسملا هد اخ ضيبلا قفاوي سيلوادج عفن ةضف نم ةبوبنا يف خشنبو هرشق ةتارح

 ضارب يددسملو يو :رملاو ل ةلفلاو سما 6 ا ا واو

 تيزلا ىو ١ تنكرلم 9 يعيد ةليقث ةجعلاو دال

 0 محول ماس !ريابلتم قدما ا ضايب ١

 ةيئانلا ل ساي وول ١ والا قدر :ةراباوش و لالكمللا ةرارمو# دي دش ةصوفع همعط يفورشنلا

 0 ١١ نول لسلسا اذار اهو واهتاحرتمإ م حقو عبجلارغبدلابةذجملا قوقي
 بيجي ة دعملا نع لورتلا ئطبوهو رصبلا دحاو نأ 55 )| باعللا نم عفن ركسلا عمر اح

 * كلذ هبش | امو نيكطصملاو دوع !او لفلفلاو ينيصرا دل اءيليسلا ةيواق ذالا هعم لعجع نا

 رفا ايجي يحالا لال لقب | وعسر ةحتارلا ياجواالا »انو يسرأ# مس 01 رد ا

 هي رار 0 ا يالا ىف ساير راج نوزلا# 0

 اانا 0 يملا اس م يرطت ري ك0 ل

 4 0 م 52 يف ةبرجع ا
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لا عفني كلذ عموهو هتيصاخ ىيعي هيف ضبق عم
 "ل ةيخخ ةيلاهسا ةعيبط ةيف واهلك ءاشحا

 نردد : < | فجو ةرزبو هلصاو هر و نم عيش ذخا | ذا هنا ةليلجلا هصاوخ نمو

 اجت“ اري نم لك دنعالوبقم ابوبمعم نوكي لسا يشل مسيربأ طيخب ا

 وهو ةيناثلا ف سبايراح ليقو دراب لبق اجن ذاب # هيلع مادام اطبشن ار ورسم هجن اوح يف

 ءادوسلا هلكا نام دا دلوير احب ال سباي هلوقب قلعتم ةيناثلا ىف هلوق هتفا ارح هترارمل صا

 0 ةبالصلاوريساوبلاو يوادوسلا برججلأو ناطرسلاوددسلا ور دسلااور وراودلا]
 ءاملاب 2 *و هرشقب ليمربو رشقب نا هح الصاو مفلار ارثيو ةرفم ةرفصبو ةدوسبو نولل روللا دسفيو

 ةليل درابلا ءاملا ىف كرتيو حا يورشقيو ا جربشلاو ازوللا نه دب ىلغي مثءاملا كلذ بصيو
 ةن اجنذاب تذخا اذا فيرشل ا لاق نيمسلا لمحل أ مل عم ىبطب ورخآ ءامب لسغي م

 عرفلا بح نهد نم تثلصو تغرفواهتفو رخآ نولا اهترجش يف ةليكمت ينل |ىهو ءارفص

 بهذي هناف ةعجولا نذالا قالطقبو هاذا ىلذ ئفصبو جار شتت رثاذ نرف يف حاطرو

 ىنهدب انجعو اق دورملا زوللا بل نم اهلثم عم تطلخ اذا ناجن ذابلاعامق او ايحو عجولاب

 هبشي ةتنمصم ضي ةباص لوصا يه نا ديزوب# برجم اهنأرباريساوبلا هب تيلطف مسفنبلا
 م هط تضخ 0700000 00 '

 سمسسشللا بش سمسلل  سسسس سس سسسسللل سس سس تس سان سس

 ا هزم هد ,سح ا السيو اجا رانا هيدي سرت

 اضيا ةيبرعلا ةلقبلا يه ةين اميةلقب + مومسلا عفنيو بصعلا ىقنيواهفطايو ةدرابلاطالخالا

 ريسياه“ ع 1و نم م او و

 نا و لس طر

 ماسلابمم ل 1 طمرسل سشتلا س5 يسسسسل سس ا مسسست همست مسسسسصعس ةيسسسالل

 0 تس ع

 ىنيباميفطسو ةيناثل ىف دراب سونيلاج لاق ةيناثلاف بطر ل والاف در اب انوطقرزب * درولا

 رن

 ناجنذإ

 ناديزوب

 ةينامي لقب



 ءاقمحعأ هلع

 قدنب
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 هنم ىلقملاو دوج|نيزرلا دوسالاو دوساو ضيب | نافتصوهو سدا اذهو ةسوببلاو ةبوطرلا
 عاجوالا نكسيوةر الا ماروالاو ةرمجلا ىلع لخلابو يسسلل عفان ضباف درولا ىنهدب

 شعل نكسيور احل | عا دصل !نكسيف سأرلا هب دمضيو ةداح داوم هببس ىذل !ىنابرضلا
 ممم سس سبششأشنب ا م مسسييب بسسس سو

 صبنلا و ةوقلا طوقس و سفن قيضو بركو مغافوق دم ةيرش نع ثدح:امبرو قالزالاب

 ةلجرلاو ةنيللا ةلقبلاو خفرفلا يه ءاغمحلا لقب *كثلئملاو تاج اب ديغس الاب هترضم عف ديو
 01 ل12 ل ا مسلسل _ هه هش ٠س - بست ع د ده بدظ>ذدطغ _  _ شصضصسصسسعلمعسسلل

 ةدالا تايمسل ا عفنتو ةناثملاو ئيلكلا عاجوأ نم عفنتو يرارملا لاهسالاو ءاعمالا سبل
 ظفلوه قدنب «هيف ةيصاخب لوطا عفني نيبينكسلا عم مه اردةئلث ىلا ةر زب نم نيمهر در دقو

 مميييسس يسيل سس سس سنبل سحسي سس سس

 ووجل ا ىفامم ١ | هيف ىضرالا رهوجل أ ةسوبيلاو ةرارحل | ىلا لئامهيب هرولخل أ, ىسراف

 دلويو ع دصيو عوقلا بور ارملا هنم دلوني مضهلا عوطبوهو هنم ةصوفع دشاوه كلذلو

 برشو قم |ذاو ثغنلا ىلع نيعيو لاعسلا عفنيو غامدلا رهوج يف ديزيو خشنلاو حايرلا
 ةلزنلا ضنا لفلفو صلع نصريسي عوش عملكاو ىلق اذاو نصرملا لاعسلا نم أرب 'لسعلا ءامب

 ٍْ لبق لك ذا مومسلا نم عفنيو هيف ةيص اخ هنعررضلا عف ديو هيوقيو مئاصلا ءاعم عفنيوهو

 يتذ ادح يفانا تنكدقو يب .ربطلا لاق اضيا هنم عفن ب ا ذسلاو يتلا عمة دعب لك ناو ماعلا

 نوركذبو مهداضع | ينزولجل | نوقلعي اموق تيأر فاهل امعا ضعب يف لصوملا ضرا يف

 ةعبر اب نمسألا ن اوبحل اب اهلكش يف ةهيبش ل وص اوه يب اغسب# براقعلا غ دل مهب نوعفتني مهنا

 ةيناثلا فر احرسكملايفتسفلا ظبلغل | اهنمراتخملاو ضبقو ةوالح اهمعط يفالجر نيعبراو
 . ممل مسمع سس تسسسسسلب تسسسللل سسسسسللا ل سل سل س77 ست دسم سل سس سس اديس مدمس
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 نم ةجركس | عم ىصنو نامهر د موي لكهنم ىقش اذا ءابطالا ضعب لاق نسلاو ةوقلاو
 5 0 انيبا 00 يييوصتم أ ءامم

 عسسل سي سس يس سس ل يس ساس

 لي ني ا فلج 11 ال نق يتسلم د هتلاقي 1 0 1 ه5 2 ل لا مس سو

 عيمج ةوق,سونبل وطار أوءاعمالاحورت م ل 7ك

 افوغلم طولبلا رشق تحئام ينعا هترمثرشقل نطبتسملا ءاشغلاو ضبقت ةوق ةرجشلاو ذه

 مدلاث فنوع اسنلل ضراعلا فزنلا ىفشي اضبق دش طولبل ا تفجوهو طولبلا مرج سفن لع

 ١ دعس ولسا 0 كك

 سس ب باب سس سا يي سس سس حساب

 مم جس سس حا ا اسس ااا م اساسا ص سس ل ميسا

 هسملسل ممل كاد ة ا +هدبدعهظ ايس مسا 1+ لس ه-ل-لسسطلمللسلسل

 هختشادسل سل بششتشملل حل تل بس سلي يب ا للا

 ءاقستسالا نكي اا سا 7 3 6 3 0

 تيز ن. عئشو ةقرحملا ماظعلا دامر نم ع يوت عمد ىو ءاشح الا يراعي

 دقو قانخأ | نم عفن قلح نولع يلطو ةشيراهبف سحق اذ اروثلاةرا هو سرقنلا نم عفن
 دروي دق هن ال كلذكس يلو ءاضيبلا ةكوشل | ىهليقدرو اداب * نذال ا نينطل ثاركلا ءامب طلخب

 ارتكاز أ ىزاهاا رد اهلولعيق المل ككوسم جناب زووفافاهنم للم هناا تراس طملا سن يف
 ذغنقلاسأر هبشيفلاطت دسالا ىل ادي هتسن نسر هلو ضايبل |ىبلا هنولوربكاو اماهبالا عبصا ظاغ يف

 عرار ايرلاران ةرا دتسالا ىبلاهنا ال |مطرقلا بح هيبشر زب هيفريفرفل |نولل ثم هنولرهر هل يورحملا
 اةساسسسلل سسسسسسسللل خلل ل ل ل ل م تسل يب سم ص ص سم مس حس سس 0 تسييس شيمي” _بكسس ةنمسسل اس سل تسب

 ما بطوادامض ةوخرلا ماروالا عفنيو مدلا ثفنو يدعملا لاهسالا عفني نئلوالا ف

 ارواب سبا

 دروأداب



 جورداب

 رهزداب

 ناشوايسرب

 هام نقلا

 0 مهمه اذناللا تايبعل هةصسصلل ناسالاعجو

 يب 0 الاب ةهيبش# رجش ا 38 ةعسجيف هما د دوب مافرل ادق

 ضر هنعط ديرا اذاف نه نهبل نم ج رخاسي و رشفي نابلا بحل لاقيو قئسفلا هبشت ةرمث
 لمعتسي نيختدنكل نه ُ !اريثكو» ورصعيو دبل هرشق لزعنيد لونح لبرغ و ةيالصلاىلع

 000 11 ازاتتع نم ناسا برشا ذاو نيلوالا ىف سبا ةيناثلا فراخوهو بويطلا ىف

 نئصنلاو ىفلكلا نم !ء ءالط عفنيو لفس|ى نم لهسيواعيرس عوقلا مخ أءا اود ناكءاطاو لسعلاب

 فورعم ناحبروه جور داب * دبكلاو لامعطلا ةب الص ىنطايو ةكحلاو برجل نم هو شربلاو

 ةيصاخب حر فيو ضبق عم ةيلضف هب وطر هيف و ةيناثلا فراح دالبلا ضعب يف وحل | هل لاقي

 هنم دلوتي ديف يذلا يئاذغل ارهوجلا نال كل ذو ةدومح«ريغ هتبقاع نأ الا هني رطع ةنيعت ةيف

 عرسيو ق ورعلا ىفةخفنلا هنم ث دحب هيف ىلا ةيلضفلا ةبوطرلاو يوادوسركع مد

 ةعلاملا خماوكلا عملكا اذاةص اخو رسبلا ةملظ دلوي هلكا نمر اثكالاو نفعنلا ىلا

 نكسي امموهروف اىورمخ لخب اميس الو فاعرلل عفان اروطق هتراصعورايخل او لهل ا هعلصب
 مدلا ثفنو سفنتل أءوس نم عفني هئ ام نم ةجركس او جازم يف كرحتو جازم يف ساطعلا

 ىنيصلا نم هب ينوي ين دعم هنمر هز دأب د اهتعسل ةرضن مل برقع هتعسل مث دحا هلكا نا ليق

 رادقمهنم برشو نسمب ىح اذاةلاتقلا مومسلا مواقت ةطلتخم ناولاو ذر جحوهو دنهلاو
 فاوجا يفدجوي يذلاوهو هنم يناويحلاو عيمج نب !لاقا دج بلقلاىوقيو قن اد صن
 سراف مهب لونوي يذلاو لوقا اناو بلقلا ةيوقتو مومسل اعف د يف عيمجلا ل ضف !لئايالا
 ناشوايسرب *نزوكلا هلل اقي يذلا يلبجل ازد املا ف اوجا يف دجوت كياو ةراكن بشرم
 قا ظرلاو دوسالا قاسلاوريزنخلارعشو رامحل ا ةيحلو ضرالارعشو نجت ارعش هلل اقبو

 هرال ا دهر افارطالا ىتفم ةربركلا قروب ةيه قر وهل تابنوهوزغللا ةربزكو
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 عفن برشاذا ثابنلا اذه جيبط ورهز الورمث هل سيلوربش ىنموعن اهلوط قاقد ةبلص

 وهسونيل اج لاق ةراجحأ | تنفي دقو لوبلارسعو ل اعطلا عجوو ناقريلاووب رلا نم
 ريزانخأ !للحيو باعثلاءاذ قرعشلا تبنيايكل ذل: وهف للعو فاايو فنغح# ءاود

 ردصلا نمج رخآ يننلا ةحزللا طالخالا ثفننئاع نيعبو :ايشلا تثغيو تاليبدلا و

 ةيوس ام نبا لاق ةرارحلا ىلا لئام هناكو ةدوربلاو ةرارعلا نيب لدتعموهأو
 ةثلث نم هنم ةبرشلاو ءاعم الاو ةدعللا ف ضرعت قئلا ءادوسلا ةرطا لاهسا هتيصاخ

 يدرب #* عرقلاوةبحأ او بلعتلا ءأد نم عفني لخلاب :داصرو مهارد ةعبس نول مهارد

 ءارضخ ةليوط قاس هلو:لخألا صوخك قروةهلو ءاملا ىف تبني تابنؤ»و صوغل اوه

 ساطرق بطلا ىف ليق نزمفرصمب ضيبا ذغاك تابنلا اذه م نختيرو ضايبلا ىلا

 ىفشيو تاح ارجل لم دي ضباق ثابنلا اذهو شاطرقلا ىلذ هب داري امناف قرحم

 فىترب * نيثز وللا ف ضراعلا مرولاو مفلا ىف ةضراعلا ع اجوالا ساصبو ةئيبخأ | حورقلا

 ةشقرم رابكوف يق ةرمريغراغص ناعوتوهو ئويدضو أي دنس بحو»و حرب او قنربو ربو

 جارخا يفةيو دال ىوق أوهو ةيناثلا ف سباير أدع .راغصلا اهلضف او داوسو ضايبب ةطقنم ىا

 ةعبس لا م هارد ةعبرا ىن.ءفنم ةبرشل أو مقبلا نول لثءهبر ان لوم ابقلا او عرقلا بح

 علقو و تانو طرا ١ ويشنت يناضيا ةيصاخ هلو بيلعلا ن للاب اف ودم الوخ*م اقوق دم مهار د

 لسعلاب طلخ ! ذا ةسوبيل او ةبوطرلا ىف ل دتعم لو الافراح ناتكرزب * لصافملا نم مغلبلا

 لمعتسا اذاو لفلفلاو لسعلاب طاخاذ 'لاعسل | نكسيور دضلا ىفىنلالوضفلاجرخاق علو

 نيبَط عفني امك م احرالا ىف ةضراعلا ةراحلا مار والا نم عفن هخيبط يف ءاسنلا تسلج اذأو

 ناو بطرل ادراب /لاسيلا يوان سويبا قو هنالك يسابق ارببلا جت ؤراباعا

 لعفلا | نهواهحلصا لسعلاو موملاعم ةضيبمار افظالاهب دمضاذا او ةعيبطلا لهس| اين برش

َ 
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 عم:
عملل عذر هنكل عجول نيكست يقديج ىنملاىف دئ از وهو هتيصاخ ةشاسن

 ١ . هسابسب# ماضهنال ارسم ة د

 ناملب

 ةلئاطااهدوجا ةيناثلا قةيساب ةراح ةبابكل امن اسللا ىذحب بشخو قرو وروشف يه

 ةدعللا عفتيو محرلا تاب الص نم عفنيو ةهكنلا بنيطيو ضبق ةيفو خفنلا للحب ةرمحل | ىلا

 ظ لؤلبلا سلس نم عقنيو ييحملاو نءزملا نطبلا قالطتسا نم عفني دقو نيتفيعضلا دبكلاو
 ظ .لهطتم ناجرملا ناسا دنا قست أو ناجرملاوه لايق دسب * ةئاثملا هب دمض اذ اصوصخو

 طلتخي الو ا ديج قعستيال هناف ناجرملا فالخب كسلا ءاو د يف عقي يذل اوهو هقحس لهسي

 نيباي نولو الاف در اب كسملاع ءاو د هيف نوكي يدلا فرظل | لغسا يف بسري لب | ديج هيف

 ةيودالا نموهو الوسغم اقرحماصوصخو تابوطرلل ىشنلاو ءالجلاب نيعلا ىوقي ةيناثل ىف

 ظاخو لاقثم ىصن نزوافرحم هنمذخ|ذاو ةلةحرفملا ناقفخل نم ةعفانلا بلقلل ةيوقملا

 ٠ نم اعفان ناكدر ابل ءاملاب برشو ضيبلا ضايبب انجعو يبرعلا غمصلا نم لااقثم عبر هعم

 ايو ا نبني تورم عضوا ررصمريغب هذ ابن مويل | فرعي الرجش نا .رامسلب# م دلا ثفن

 للا نيسمحل أ نيبام ماع لك يف هنم عمتجي ىذلاو ديدح نمط ارشمبرج ثلا

 0 نم عش هيف سيل اهصل احن ارلا يجوق اني دح احا هنم ديجل أو الطر نيتس
 ند عد

 ةرج نهدو ءاراضيكلا ةبح رد د لثم ن اه دالا ضعب هب طلتبخي ناب بورض ل ولاع شغيدقو

 لغ هنمرطق اذا هنا هنم صلاخل | ةفرغمواهريغ و نابلا نهدو نسوسلا نه دو نيكطصملا

 الل اعلا نارطتا داانضي او شوفنملا فالشب رثاديف لقبي الء الاب تلسغ و ةفوص

 ماو ئلاريصي مث للسن ءاملا ىلع رطقا نا هنم صلاخلا اضياو شوشغملا نو دو دمج نبل

 قينناثيدح ناك امؤدوجاىن اسلبلا دوعو تيزلا لئمؤفطي شوشغم او ةعرس ىبللا

 ناك امهدوجا ناسلبلا بحو ناسلبلا ةحن ارهنص حوفيةحُت ارلا بيطرمح !ناديعلا

 ةجردلا ىف نينجادج ةراح: ناسلبلا نه دةوقو هنهد ةحت ارهنم حوفيو اليقثاريبكاتلتمم ر قش |

ا ةوق نم قعضا ةدوعوق مث اهلم قعضا هبحالوقو هنلاثلا
 رينجلا برخب هنهدو بل
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 نسفنلارسع هب نط اقن اوم ناكو لوبلار دا برش ١ذاو ضفانلا لطب | هب نه ذا ناو ةميشط او:

 ةجركسا ىلع ب صيو لاقثم قيرلا ىلع هنمذخ ااذا لاعسوا ةصوش هب نل قفاوم ةبحور

 هب لمتحا 1ذا لبحل ىلع نيعيو ةاصحلا تنفي هنهدو صخم هب نموا افوزلا مب وبطم نم

 قايرت ناكرا نم نكروهوابيجع كلذ ين ناكو هئاخرتسا نم عفن ركذلا هب كلد ناو
 عم هنزو قبنزلا ى نهد ليق هلدبو ةدرابلا ضارمالا عيمج نم عفني ةلمجلا قو قو راغلا

 هنزو هبح لدبو لجفلا نهد ليقو ليجرانلا نهد عم ليقو ديجلا قينغلا ثيزلا هلثم

 داوسلا ىلار مخ | هنولور يطلا بولق هبشي ةرج ةرمثوهر دالب *هدوع نمهن زو ىفصنو

 ديج ةعبارلا ىف سبايراح لمعتملاوهاذهو مدلاب هيبش عوش هلخا د ينو: بملقلا نول لع

 خئاشملاالالصيالو شراوج هنملمعا ذاةيغامدلا ةدرابل|ضارمالا عبمجو نه ذلا داسفل

 ادرغمر دالبلاو ادج طفحلل ديج شراوجل!ىلذو ةبوطرلاو ةدوربلا مهبلع تبلغ نيذلاو

 !ٍ فئفج هب نخ دنا ذأو هنوقرسكب رز وجلان ه دور قبلا ضيخم هقايرث و مومسلا ةلمج نم

 يتبل محا مث هعمق علقي نابهلسعج رخب نار دالبلا حالضاو ضربلاب به ذيوريساوبلا
 طاخو لسعلا هنع ليسي تح يع حاب 07 وادجرمح: ئح دي دح نم

 هنزوعبر وق دنبلا بلق نم تارص سمخ هنز اروهلدبو ل هعتسي مث نئلغيو صل اخرقب نمسب

 ةلييغ وذ يب راقل بأي 0 هر كوك هر 5

 همظع يف قحال تابن تشكدجنب نال نافاطنب هلعج نمطاغ عماجلا بحاص لاق عباس الا

 لكىلعو هنم نيلاهناريغ نوئيزلا قروب هيبش قرو و ضرلاةرسع ناصغا هلورجشلاب

 ير ووسما < 2 و

 ربش نمو حف اهلوط قاقد نابضق هل ثابن نلف اطنب و لفلفلاب هيبشر رب هلوربكاو !ةم اقوحأ

 بناج لك م فرشهوهو قار وأ ةسمخ بيض لك نلع عنعنلا ق, روب هيبش قروهلو

 بطلا ىفهلصا يف عفني الهنا تكجتبلا فالخب عقانملاريثكدلص اور اشنملا فيرشت لثم

 ردالب



 "مم

 عفتيو ظخاملا حيرلا لطبي هن ال عامجل | ةوهش عطقي ةيناثلا ف سب اير احوفو -. ا

 شهن نم عفانوهو ثمطلار دال مثحاو | متتوفلا عم برشا ذاو نينونجملاو يل

 ضيب |هنمور محا هنمو دوسا ةرزب ام هنمفانصا ةثلثوهو ةيبرعلاب ن 0 9

 تالزنلا عنصو ناوملا ظيلغت م هو عاجو الأ ن ىنيكست يف لمعتسي بطلا لامعا يف لمعتسملاوهو

 رمح لاو ضيبالا نمر يثكلا ىلذكو لاعب ملاذا لتقي دوسالا نم نالاقثمو ميونتلاو

 فايش هنم نخل و 6 ا يدنبرد شوب

 راحلاعادصلاور اهلا سرقفنلاو ةراحلا مار والا ىف هنملمعتسي نو ١ أوالارخ > 1 يف سباي درابوهو

 بيطل ازوجوهاوبز وج# 2 انش ١> مه * دنبر د نمو ةينمرأ نم هب ئويا د امض اخ

7 0 

 مسح - مصل تايبستنبلل سسسسسنب_ سس سس دي سمسس7سسل تصسسسل مسلسل مس سسسسل سسسسبيبب )ب سس ميسم سما

 0 د ٠ ىدب سالم كمضاد شمنلا ىقنيو ةهكنلا

 نيب وطرمللعف انوه ةلئجلا ىو ءاعمالا جاز نم كلذكو ةبوطر لاو درج !|نعاهفعض يتلا يا

 ةدسافلاتءابوطرللا يفيفجلو دبكلا اهنيهستب محلا املج |عفني يم الا ليونملار كفو

 اصمم سسسسسسسل تسمم سس ها م سسمب ست سمسب سس مساس

 1 هم سس سم مسببا سي سنس يي سمس صو سمس مصمم سستم

 همس ل ميصصسلل ١ صصسس٠سسسلب تسلل تسسلم مسسيسختسسا هال كسب تسسلم تمس سس تسيل تسلا تسيل تسسلم س٠ سمسا

 5 اا نوع دب ابو ةدعملل يدر

 ثبخ هيف ىقلاورضخاالا ةرشق قداذاو ةيخرتسملا ةثللا دشي ىلذكو هب ضوضمت اذا

 111111 يملا لا ضاق مدلل كرا كاك قر اه وبا كاتو اروسكم ديدحلا

 ىف دوز وجل اة رجشل ا للصا هب دصقو صفع تيزب يجزم ءانا عولم|ذأو بيجع بص هم :

 ولا لصب ىنح ءانالا ف سدو هفرط عطق و اهقورع نم قرع ذخن او اهلص | نم برقب
 لولا كرتيو قر ولاروهظ لوا يف كلذ لعفي بارتلاب ءانالا ىطغبو هيف قثوتسيو ةرعق



 ع

 ربح دوجا نوكي تيزلا ىل ذ ناف ج رضتسيو ءانالا ىشكي مث ةرمث دقعيو هترو لمكي نإ
 يو واحد هده ويح ٠ ٠

 هك ل  مسسمسمسس مسسسسس٠سلل سس تسيل مسيسسل

 مسدس شمس

 ا _ --

 هلدبو لاقثم هنم ةبرشلاو ءاعمالاو ةدعملا ىف ةبوطر نع نوكي يجذلاو يوارغصلا ل اهسالا
 يذلاواهيف سب ايدراب قيتعلا و نلوالا ف بطر دراب هنم بطرلا نبج* نامرلا رشق

 طسوتملا هل ضف او عذليو شظعي يل ذلو ةيناثلا ىف سب اي نيلوالا فر اح قيتعل | نم هام رثك

 نارا حو سومان يسن ايل هن رات فاح يش ١
 لزهي قيتعلا يلمملاو اريثكج اهغن داوي نكل اريثكا ا ذغ نو ذغو هترضم تلقرمنلا عم لكا
 يي لإ ميسم م اس ملا سس سس سلا م يس سا يس سس سيح سس سس 2 ل07 17 >»ا>>ئاال

 هلاهذيفنت ببسي ئدر تافطلملاب هظلخو ماعطلا ةوهش يا ةوهشلا ديزيدنكل ة دعملل يدر وهو

 ةامصج هازي نجلا سل د هنود رار ا

 0 الاف سا 0 دال نأ وهرب زب هنضو 5
 قوحسملا ليجنزل | عبطل ا دنع هي رذو ل صبلاو صمعلاو محلا عم تظن اصويصخو

 اصوصخ هرزبو لاق ىلذلو يجربل ارزب فالخب اضيا شيال هابلا سمي اضيا يناتسبلارزبو

 نق اسلا عجو و ماوهلا شهن نم ةيرش عفنيوالامتجاوابرش ثمالاو لوبل ار دي يطل يربلا
 تابن غمصر يشو اج *«اهاقن ةلكأتملا حورقلا ىلع عضو و لسعلاب طلخو قد اذارزجتلاق زوو
 ءاضيب ةرارماه دشا اهدوجإو ةغمصلا نم ليسي امم عمجب :وداطحلا مايايف لصالا قيشي ناب ل صحي

 اهنمناكام اماواعيرس ف ا دنا لغلاب فيد! اذ او كازفنالا نيهرهاظلا ةينارغعز نطابلا

 هنم صلاخلا ناف عب اصالاب ءاملا ىف كلدي ناب نحنميو موصو قشوب شغيدقو يدرف دوسا
 طن

 ربح

 روح



 د 9

 كىويلبج

 ان ايطنح

 ( مساع )

 اااذه ل صاهنمبرقبو ةيناثلا ف نب ايةثلاثلا لوا يفر احوهو نبللا ةلزنمبريصيو فادني
 ةركادلا ةيازرملاو نننانلا عض ب ارش يف برشا ذاو للحم ىطلموهو ةرمثو تابنلا

 هنم قشالا عفني ام عفنيو لاعسلاو صغملاو جناوقل |عفنيو بنجلا ع اجواو لضعلا نهوو
 عفتيو جوبطملا ىف هعاقن دعب لاقثم ىيلا لاقنم فصن نيبام نم ةبرشلاو لاهسالا ىف
 قش ويرعبلا ةربزك ولا سيرو اب دعا امتزاج را خان
 بيرق هلعف ةدشل وفم ءاو دوهوريغصلا ير دوتل :لابو مسمسلابةيبشر زيوه كنهلبج# اهدالبو

 ٌةوقلا ى نم هيفال عوقلا ةدشل ل اقثم هنص لتق امبر و مهر د ىصن هنم ةبرشلاو قبرخأ|لعف نم
 00 ا ارزبلاو ير ,نوتلا لو انت ضر ذحتلو ةمسلا

 هئلثىقبام ثلثا هخبطدعب بنعلاريصع م ةغصن ئقباهوه ير وهمج * كلبجلا نم
 - | دقمو اهلكش يف ةهب اشم اهبف قورعوه مجمج د هعبر ي يقبام ينخعتملاو

 هذهو ةوالحوةرارمريسي عم ةفارح اهمعط يف زو لقاقشلاب ماشلا لها هيمسي يذلا! يربلا
 هنم برشاذا ادج سفنلا قيضووبرلا نم عفنت يهو ةففلم نيصلا نم بلجت قورعلا

 ديزبو نمسيفن آب در ح دقو ديعبب ا نيب الأ نمهبل -. 5 | قو و 0 ىصن

 لوف سا راعوتر ءاودلا 00 نم موا فارسا 5

 00 ور وطال

 لصار وشق م هئزو ىصنو نوراسالا نم هنز وهلدبو لاحطلاةبالدص عفني ىكلذكو لاقى ضن

 نانيحل !لك أي ءاللا ىف نوكي اهرثكاريغض بلكي ةيبش ناويح ةيصخوه رس ديب دنج «ربكلا

 هجرخم يذلا ج و دزملاهنم دوجالاةثلاثل اى نب اير اخرهنل اور حبلا تان اوبح نم اهريغو

 عفني لطم للعموه 0 ا



 ( م#8:)

 جرو ملافلاو عرصضلاو تابسلاو نس غرشيل ثم ةدرابلا ضارمالا ةظيلغلا حايولا

 دوسالاو نويفالا قايرتوهو لاقثم ىصن ىلا مهرد عبر نم هنمةيرشلاو ثيملا نينا

 صمحل اى ةببحم ةبرتوهو مامعأ |ءرخو ضرالامحشدل لاقيو مدنجز وج * ىلهم هنم

 الكا نيطلا ةوهش عطقي و نسي و ينملا ىف ديزي لادتعالا نم بيرق ةرغصلا ىلا ءاضيب
 ءام نم الطر نيثلثو لسع لاطرا ةرشع يف ةجادك عبز هنم حرطاذاو مدلا فرن عطفيو
 رجش رمث ع عهنلازوج * هنعانس نماب ارش كردا ءانالا سأر يطغو امعا فراغ وراك

 لاقثم عم مه رد نزو هنمبرشا|ذاةيناثلا ف سب اوراح هنمربكاو قدنبلار دق ىلع ةردق

 يو ارفض ءةظيلع لونغ عطا عونا متي انو: وش ىو نو والا نب

 انرطلاز وج از وج# هنمى نص هن اكو ها وجودا ليق عقرلاز وج#رهظلاو لص انملا عجوو م اغلا عفنيو

 اهكرحتو نانسالا لكأت لم ديج فرنلا و: نطتلا سبدي ةيناثلا ف ساي نلوالا ف دراي

 * ضيبلا ضايب عم عمضومل |ىلع عضواذا مدلاعطقي سباي دراب نيسبج « لاحطلا ةبالصو

 ةقيقعأ | ىل ينيصر ا دلا هنم بورض لع وه ينيسراد لالا« اودع

 بم يسم هي عم هاوس

 يا تاب راسو لحام الصم 0 يتب ترق اذا

 هيشي وحلا اليوط نمر ا اسم ااه صارقا

 ئد .درادلا فانصا عيمج نم دوجاوهو ينيصرادلادروهل لافيو رببكلا ل هنرفلاب



 )مما

 1 + موي تيب وح مال جاج دو كبد

 عاما

 ناعشيشر اد

 20 ا تالا 5 009 كوك 151 1-19115 . كلا هواك الا ل نفك كاس كك

  مسمسسسلل تسسيسسسسم سسسسسسسلل سسسسسسللل سس سس سس سس سصسسللل ا اسصستسصسسل صصص مصل تيس صصص لامس صصص سس سمل تفصخس عبس تسسص٠سل دا سسصم

 0 2 2-- د اجا ا 0

 ىنطبلاقلطب ىلذلو يك نيس طل 4 الود اضملا ةيقر وبلا نم امهي فام ينو اوقلاو
 همست يسسسسلل يصخشسلا خشم سس تحسس ملص

 يف اعرلا فزنلا عنمي هغام دو توصلا ىف ةصيو يئملاو لقعلا ىفديزب جاجدلا ملو

 ايلوضتأ الادب نم سأر هب يلطو جاجدل عرقا او ةدعملا بيهل نكست ميراوغل اجاب ديفساو

 فارطاهب هدورتفواهمحش جارخ "او مطرقلا بلب ةجاج د تنمس ناو بيج عفن هعفن

 ةظيلغلا طالخالاو مغلبلا دلوي بطر دزإب اب خام د * اغيلب اعفن هعفن ماذجلا نيرا رب

 يرملاو جيتوفلاو رتعضل يزال كفو يقينابل راروعلا انصر رو ينط
 مضهلا ىلع ةيوق هتدعم كاع أو ناصقن هثؤهش يف نص لك هلكا نمر ذ<هأو عبطلا نيليو

 0 0 ابو يح وج ورع يحطملا

 موس سمسم تسسلم سيصل سس - 2 مصل سس تست تسسلم تسييصسصسو

 0 0 اينما وللا اهون وسلب مرق

 ضعب يف نوراطعلا هل معتسي ضبق عم فرح معطو ةيرطعو بيطدهل لصاوهو قربلا دوعوه

 .رممحا ناكام «دوجاو مدلا نول نيلاهنول ىئوررشق ذاوائيزر ناكام هن ديجسلاو ناهندالا
 ,عالقلا عفني ةيناثلا ف ساي ةرارحلا ىلا لئام نووقلا بكر موهوةحُن ازل ا بيطاثي دح

 نإ ةضيبْظَو ادج اهعفنيو ناثسالا ظفحيو هب ضمضمت و بط اذاو معلا فى تلا ةخسولا ح ووقلاو

 *بصعلاو ةناثملا ىوقيو جن أو لوبلارسع نم عفنيو م دلا تفن عطقو نطبلا لاقع برش



 (؟*97)

 راج هترمث لواهنالاقيو هتح ارو لفلفلا يعط هل ف الخل ارهز ةبشيةيدنه ةرمثوه لقلخر اذ

 مضهلا ىلع نعم ةدعمللوقم ةدرابلا ضارمالل ليزم للحم ةيناثلا ف سبايةثلاثلا ىف

 ا ا بحو» ا د د اي واعف نيل فدحبم

 كف ومدح

 د يي و ورا يح ديس ميم

 دقو فوجل ىف ينلا تايعلاو دودلا لتق قعلو لسعلاب نجع اذاو هيف سلجو خبط وا

 قبلا ةرجش يهر ادرد#* هبرش مويدغ نص نيتنجولا ةرمحو نايذه راود هبراشل ضرعي

 ىلذاهنم ج رخ تأقفناو تفجاذاف ةبوطر ةولمم تاخافن لمحت اهنالاهب تيمسامناو

 تاقوالا ضعب يف ةرجشلا نه قروب انلم دا دت سونيلاج لات ضوعبل ا هل لاقي يذلا قبلا

 اقوحس. قرولاب دمضتاذاو اهقرو نماضبقو |درب دشا ةرجشل اه ذه ى عأو ةيرط تاحارج

 ةرجشلا هذه رشق نم لاقتصرا دقه برشاذاو حرقتملا برجل اهل اص ناكل خب اطولخم
 اغيب 0 ىلغاهلصا خبط بصاذاو انجاب لهل ناسا ارارختل

 تخاوفلاو يملا مس ل نم لضفا ةمعأ ع 6 نجع اذاو

 مهغلاو غ امدلا ىف ديزي همعأو اهنم ةرارح لقاو ج رذتلا مح نم سبياو ىطلاو لدعاو

 1 يي مل و

 ةظيلغلا ح اينولا ٠ عفني ين :انلا ةجودلا ف سب ايراحوهو ماشلا نم بلجت ام دوج

 ادامضو ابرشاليتولاو براقع ل١ عسل نم عفنيواهلل عنو اهفطابو ما ع اعم الاو ة دعملا ف

 نم هب جزم ءامب هنيخست ة دشرسكي وا دج# دي دش هحرفتو بلقلا ةيوقث يف هئيصاخ ىنيثلاب

 هئيفيكر سكت و هنيبص اخو وقبتفز وف احح ليلق هب طلخا دجر اح ناقفخل ديران انج افتلا بارش

 هنمو ناتنافماب كح ءاهل | تقر * لفنرت هنزواانأثو نابفارز هنزؤ هلادبو
 ضيرعيناثلاو معطلارمرهزل |ينوجن امسآق رولا ليوطامه دح | نافنصي ذاتسبلاو ىرب

 تك

 لفلق 7 د

 ىداذ

 رادرد

 جارد

 حور :

 اي دنه



 ع

 جلبلم

 ( مءمسم)

وفشخرطلا نافنصاضيايربلاو معطلا هفنرهزلا ضيب !قرولا
 ١ اقرو قداوهو ديضعيلاو ق

 ىف انلاو هتبوطرو هت دورب يف شال ينائسبلا نم يناثلا ىنصلاو قوقشخرطلا نم امعطرماو

 يناتسبلا يا لل اوالاىفدراب نئاوالا ف ناي ةدر ابلاو هر امعلاءارجالا نم لووقلا بكرم يب ربل نم

 اصوصخ و فيصلا ف ليهبو بطر يئن انسبلاو والاف بطر ةبطرو لولوالا ف سبارهسب اي ٍِط

 هميم يسسسسسم سس ب ججبا_مشسسللا :ُة2سسل س سميسسللل مسسسل سس

 ممل سييسم ششنل ل سس

 هلع 4 .الساُش سسسسسعح سمس سنيني 2  سصسسيميم-س  دت- سشس به-اش سس سس .سيسسس. حشااي سسسسسساللا

 ميسي عم علل. سس سا د يسلم سس

 نأ ن ينحت: لافرهاظ ةيفءابدنهلا غفن دبكحلا ب دعم مرو ةكراشمب نوكي يذلا لاعسلا نال

 ةعيراوه مليله *عبرلا ىمحو تايعأ اوروبثزلاو برقعلا عسل نم عفنيفبرشيقوقشخرطلا

 قيق د ويفخ فنصوريبك داوسلا ىلا لث ام ىلب اكوريغص يبدنه دوساورفص | فائضا
 سسلسلسسلسس سسسسسللل سيسي طل © ميًٌشيسششسلا كس سم سس

 0551111110 تالا “0100م مث ا #

 هديل اء هال ههسسسس سسسللل سسسسسلل سس مسسسسشش“"ن سلا

 مسيل سشسسشسسستل سستم مسسسسب 0 كك _- هل يميبتسسي -ببسيسم هيب ل لس سيسي ممل سمس هع - دسشعشسل ا

 1ذاهنا كلذ نيلع ليل دل | نمو افيعض هلعف ناكر سك اذا ةغمصلاو ذه هيف رهظن ملاصو هيف

 هرهوجيف ةصاخل ا ةتوقرانلا باهذال هلاهسا لذ خبط !نا و ئووق | هلاهسا ناك ءاملا ىف عفت



(09) 

 اذاو هضبق ةدشىرم عنميل نيبجنرتلابو اركسلاب طلخب نا اقوق دم برش اذا يليلهلا حالصإو

 ىنيمهر د نيبام مليلهلا مرج نمةبرشلاو ناتسيسلاو بانعلا لثمهب طاخبف اخوبطم بزش

 موي لكذخلا نم ىقف اغلا لاق لبق اثم ةرشع ل |مهار د ةعبس نم اخوبطمو مهار د ةسدخ ولا

 كلذ نم داو هعلتباو بو ذب قوتح مغلا ىف هكسماو ىوونلا عوزنم يبلباكلا يلياهلا نم

 ررض ليز يو غام دلا ىوقيو دج نانسالا ىوقيو ةثللا دشي كلذ عموهو | دج ةبيشأأب

 000 ورم ل يدع

 مميش سنس سصسسيسنببرب سيب سنس نسب 1س الا 1 ل

 رس ل يس حل ا ل

 + دج مضلل و اا ضل ل

 ةعلقا 0 وسو ظ
 نويلهلاو ةص اخ هيلا نانسالا جاتحتن عوشرثكاوهسونبل اج لاق عجولا نكس اكس امتم ناكناو

 ناشجر ازه# اهلك ئلكلاو ةناثملا للع نم عفنو ةاصعل ا تنف قيرل !ىبلع اين لك نا هسفن

 طويخو قروو ناصغاهل تابنوهو ع ءاضيبلا ةمركلا اوارش اغلاوهو ع ارذ فلا ةيسر افلايو انعم

 0 خيم 0-3 عمم
 هم سمسم سس سسنستيب مص س ل اشسسسلب حملا ميسا

 رس اةمسسسلا سس سس

 هس شمس. سسللااب_ب 17150 37 و

 حمشششلي -اسسس سيسسنسلا سستم مسسسسسيا سس سم يسب ص سمصسو سم سام تي يسم

 يفو منلو 0 تا نا 0 عم

 ولع كتيقلع ثنو ةينسلااض هركذذ ده دهلا نيغ ع نايسُنلا بح اض لع قلع نا ةيلوطللا تانك

 ك ويله

 ناشجر اه

 ىه ده
١ 



 نوقيرافوبه

8 

0 

 1 رخباذاو هققواأ دب دق ناكن او هيلغ مادام نما ماذجل اءاد يف ع وقولا هيلع فاخبب نم

 تيضقوهمصخررهقبو يف اناسن|مصاخ نا هعم ناسنالا هلمح اذاو ماوهلا درط تيب يف هشيرب

 ةئلمحب ده دهلا قلع ناو هبهذا نيعلا ىف يذلا ضايبلا ىلعرطف اذا همادو هجن اوح

 نوقير افويه* نئاع لكن يعور جملا
 مدلا ةرمح نو ,ىلارمحا هنولو باذسلا قروب هيبش قرو4 هلورانلا دوقو يف لمعتسي شمثوه

 نم هيف زم لك نماث يب باب ىلع ح وب ذموهو

 ١ ب ادقم يف لي طتسمر زبو ضيب الا يريخل اره هزب ةيبش ضيب ار هزهلو

 تايالصلل لاحم ين انلارخآ ىف سابو احوهو و بنارلا ةحت ارب ةهيبشةعت ار هلو داوسلا ىلا

 ا يانا! بصي ارخ مقل أو كرولا عجوو ءاسنلا قرع نم عفان ددسلل متفم
 سا ديطسفويه *رانلا قرح أربا هقروو ةرزبب دمضت اذاو عبرلا ىمح بهذا باذسلاب

 غون وهامناو أطخاو طلخ دقف سينلا ةيعل هنا معز نم عماجلا بحاص يقلاطلا لاق

 ينوفاي هنول ام هنم سيلا ةيعأ لوصا يف تبني ن الهس ىباب فرعي ريغص ثيئارطلا نم

 نسا ديطسفويهلا اماو سونيلاج لاق ايقاق الا رصعي امكرصعي و ضيب | هنمو رفشا هنولام هنمو

 نوكت يلا للعلا عيمج ءافشا يف ةوقلا غلابوهو ادج سينلا ةيعل قرو نماضبق دشاوهف

 قايرتلا ىف عقب لذلو ثمطلا فزنو نطبلا قالطتساو م دلا ثفن ةلزنمب داوللا للج نم

 ' 000 و اهدشي هدا حالا

 مكس هه صلت هلل لااا” سس مسسملا

 0001 ا 1 1 ل ا ا عك

 1 قمل ا قل اسر لالا لس لدار

 2 اجو صغملاو رهظلاو ر دصلاو بنجل أعاد اجو |عفنيو نيعلا تاقبط م ةينرقل او و

 قهيبلا نم عفنيو ةابلا ىف ديزيو نوللا ىفصيو ةبطرلا لص افملا قفجيو مح رلا ع اجوال

 #* ةيبنعلا رك ذي ملو هذ رقلا ظلغ قة دي نون اقلا ىف خيشلاركذ هيببت )0
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 نومكلا نم هنزو هلدبوادج حايرلادرطي و نايسنلاو باطرلا نشتلاو جل افلاو صربلاو

 درو تبن لكرهز و ةرجش لكرون رادو بارا دارا 91 ثلثو ينامركلا
 همم سمس ا 1[: سس سمان حس سس سسسسسلل 4 16 ا12 لح ميس سلا

 ةيودالا نموهو ةيناثلا ىف هسبيو نئلو الا قهدرب سباي در ابر مح الا درول | اذه هب صخ من

 لاق ىلذلف ةبل اغ ةدرابلا ءارجالا ن كذا .ازجاو ةر اح ءازجا هيف ىئووقل !اةبكرملا

 0-2 ميه )يررج وما

 اص صخسسلا ل. م سسسسل سسسسسالس حس ص سنس

 مممشس شتت سنن يسلم تسلل
 جيس سس سس سس سس -سشنسنيسب

 هدسساسلل.- ا ه2 حتت .سنسشانششن”  .جبالا اه م قس

 ردع تسيسع يصب و مفلازوثبو الاب

 ةراحأ أ ةغمدالا لك سيلو اهترخبا رحتف ةراعأ ا ةغمدالا ىلا ةراعلا ءازجالا عافتر

 هيلع رذو هدلب اي قحس )ن١ نادبلا ةخت ارب يظيو ةفيعضلا بيكرتل 0

 الزينرلبإ مار احاسم ا اينارملاو ءاعمالا ىوقي هنال محلا عفنيو , مامعلا نم جورشل دعب

 درولا نال الدتعم نوكي نا يضتقي سايقلا ناكن او هركسلاب نبرملا اماو ره اظف لذعلاب

 راسل هيلا ارح ببسب ةرارحأأ ىلا لئام هناالا ئلوالا فر احركسلاو نلوالا ىف دزاب
 هل سس شن تيس حسابا

 العشا كئلفر معدو و نيندرأب ايلا دبكلاو ةدعملا ىوقيريمختلا نم ةدافتسملا ةرارح أو سمشلا

 سس ص سسسسسلل مسسسسسسخس ا ممم تل سس سلسل

 نم مهارد ةرشعو ةدعملا عجو نكسيوهو هيف ةيصاخ هابلا قفغضي شارفلا ىف ةعارتفاو

 همس تينا كن ااهاَاه1ة[ د للللعلاهده* د تت

 0 يتسع ارا ا كدا نم ايار ليش يف

 هدو ديل تدوس خ10

 نم هب نتوي حن ارلا هس نوللارفصا يسورلا نيتئسفالا هبشي تابنوه كزيشخو

 .ناكاماه دوجا نلو ال ارخآ يف سب ايراح ةيناسارخلا ةشيشحأ اب فرعي و ناسا رخ

 اس

 تربص و



 هع

 لرو

 ةمسو

 نارفعز

 دورت

 :كلاو دبز

 ب ليبجتز

0 

 لإ ديكر ا هي طومج ضيا

 الجو ةلبلا فج قرخا اذا دنسلار اوس ةيمست سانلا ضعب و ةمحلك دو د هيف فا دصالا
 ةنيخستو ةفيغجت ةدايزل نبحل اباحصال ملاصوهو نيعلا ضايب بهذاو يباوقلاو قهبلا
 اهيف ثدحت نا لبق ءاعمالا ىف ةنئاكلا حور قلا ىقن ضيبا بارشب برش اذاوريسيلا

 غرولا لاكشا نم ميظعلاوه لرو * هلاعفا لعفيو ع دولا ةلمج نماضيا مينشلاو ةنوفع

 ةوق هينو ادجر اح همحل بضلاريغوهو سأرلاريغصلا بنذلا ليوطلا صرب: ماسو

 لرولا محشو بيفلا لبز ىلذك و نيعلا ضايبل برجم هلبز و كوشلاو ل. صنلل ب ذج
 هتراصعو لبنلا قرو يهو همسو *روقنقسلا معش هلدب و مظعي هنافرك ذلاهب كلداذا
 نارقتو عازل تفرد «ةلام وناهنو داعش سياح يبهو ميلنلا

 ا ا تل

 قورعلاو راك دلل شن يلو ألا ىنزرسلل ةناثلا قيزادبم كركلا و ناقهيرل | هئامسا نم

 نيأرشل أرشلا عمرسيو ل !دنعاب هنمذخا اذان وللا نسحي يضم ضباةللع#ةر ارا ن م ةيف ألي

 هيف ثدحب امل هعحارفت و حورلارهوج ةيوفت يف ةبيجع ةيصاخ هلو عدصيو نعري لوتحا دج

 "لهي ال اكنكارضبلاو لجو مونيو# دي دشلا ةيرطعلا اهنبعتو ةناتم عماطاسبناو ين ارون نم
 هع سل مسسسسلل سمس ممم سمس مممص تمسي م معسم نيس يسلب يسستل  مسسسسللا

ر ةوهشل | طقسيو ثمطلاو لوبلار ديو بلقلا ىوقيو سفنلاو ةذالولا
 اثغم ةدعملل حيد

 ..  ةةمس : سيدو دسك دس با
 مسمع ل وول م ل هم سول ا سم سس م سلم مممسسسسلل ميييسسسلل سس

 يبت سس حت سس سي يبي بيس سس سس سس _ سس سس

 2011 يم اا ل ا 0

 الاس ولكم هنم قعلا نا ف هن كاسل | عفني و نمسيو لت ذغتيف

 : د انكالاو مع >ارج يو



 (اةيسفللا

 ةبوطر هيفو ةيناثلا لوا يف باي الكأت دم اسوس ى نكي ملام : دوجاو ةثلاثلا لوا يفراح

 ْ كيلا مضيلاهظو, قورعلا ىف حابر اهنم ل صحت هن ال ةبوطرلا كلنب ه ءابلا مهب ةيلذف
 ت601ة ا ا ثا ا

 دودو اك اوال كراس نع ةث داع اهتلب ليزيو دبكلاو ة دعملا درب قفاويو ماعطلا مدهبو

 طلخاذاو قلحلاو سأرلا ىحاون نع ةبوطرل ولج وركسلا عم تطبلا نيلي وظنهلاا قف

 نادل ل طوول س و هلع سر جزم 6 وو

 كامل ا كا داع

ل ارا ف سبر 0 آ
 3 0 وخلل يدلل ز

 قوذ ! اب ةعيقررلا قعتمس او! ةعطق و ارج لغوتا قيتعلاو كأول ام ةبوطرلا ىلاو لادتعاب

 وهذ ضبقالب ةبو ذع هيفدجو ناو سييلاو دربلا ىلا وهف ضبقلا نم ه عش هيف دجو ناف

 بيشلا عوطبيو رعشلا ىوقي تدزلاوةرا ارح |ىلاوهف ةفاطل وف دس ةئفادجلاو” ناز قدك

 دقو ةحن ارلابيط ع ذالريغاثي دح ناكام ةصاخ و ةدعملاىوقيو ءاحسالل قفواقافنالاو

 ع داس ك٠ 0 0 هن كليتي
 كا ا ا دكا هي ا ار 1 |

 ةدسول ميول يع ع يس مج ل

 جلوقلا ن نم عفني هب 10 هس
 تينحاو قيتع تير كرضحب ملاذاورصبلا ددبف هب لصتكيو اليلحتو اناخسا دئاؤهو
 هلمعتساف لسعلا لئمريصيو ني نىنح هخبط او هيلعر دقت تيز دوج نم ءانا يف ب ضف هيلا
 سي دقلفلا ةعبَر]فانضاوهو ةثلاثلا ف: اير اخ جاز * قيتعلا تيزلا ةوقلثم ةوق ناف

 2 - ازلاو رمح الاوهو يرد وسلاورفضال اوهو راطقلفلاورضخالاوهو دنقلقلاو ضيب الاؤهو
 هذهىم نوكتبام هنم ناكلذو ماسقا ةثلث مسقنيوهو دمت دقعنت ةيئامةبوطز وه ضيالا
 يسربفلا ندعملار افح هيمسي كلذإو دْمحْنو ضرالا فوج ئراج“ ينراطفبؤهو ةبوطرلا
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 «بسرو
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 بيز

 ميبلا
 ر

 ( ماع )

 ١ مجنو رابآ ىلارث اغملا نم ةراغم يف ةلئاس ةريثكي هو ةيئاملا ىلث نم نوكتيام هنفورطقم اب

 ءاملار طاب ورضخالاج ازلا ن : نم ذخّؤي ناوهو سل دنالاب خبطيام هنمو نيفاولا وسو و اهيف

 لك اسلا م دلا عطقت اهلكت اجازل !'!فانصاو اذه دمج ى يح ناتحم يف بيلو

 . م ماينااور ابو 0 "ا اجوزاراررتااخارجل ا

 حج ورق نم تعفن نذالا ىف تلعجو لسعب ةليتف تول نار فنا ةيماخو ملا هر ل

 تحل عض :وو ن اخر ,وسلا عم عمج اذا قرحم ار فخالا جازلاو و اهيف يتلاةدملاو نذالا

 امهجوررتو فنالاو افرام مك 0 !نم ع اسللا

 1 افلا نم 0 0 ةرثد 1

 لكلا عججو نمو ىيحت) | ندبلا بصختو لاعسلا نم عفنيو ةئرلا ةبصق قفاوي لكا اذا
 ىنييثن الل ةضراعلاةراعلا م ارو الا نكسي هب دمضيو نومكلاو ئلقابلا قيت دب طلخ !ذاو ةناثألاو

 ةح رمتطأ رين اظالا ئلع قضلا.اذارو سرقنلا قفاو ريشواجلا عم 4 دمض اذاو

 رسبلادبز# ءاعمالاو دبحلاو ةدعملا ىوقاديج غضمو مجعلاعم لكا١ذاواهعلق عر سا

 بمعلثلا ءادو قهبلاو ىلكلاو برجلا عفني قرحم قنم لاج ةثلاثلا ف سايراح

 . كمسلاةحئاركغسارلا مهز نيزر فيثكاهدحا فانص١ةسمخوهو) لوبلارسعو ءاقستسالاو

 تب ايا عل شالا 0 ذل

 ىناثلاو لوالا ىنصل 1 1 00 200

 ناكل ار نتننلاو نيل اروثبلا علقل ملصيو ىنهنادبا نيقني و ءاسنلا 22000 ايينولملاو

 لوبلارسع هب نمل مابعب بثلاثلا ىنصلاو قهبلاو حرقتملا برجل او صربلاوءابوقلاو
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 نافنصلا اماوءاقستسالا و لاسطلاو ئلكلا عجو وةناثملا ىف لمرلاو ةاضحلا نم عفو

 دابز دابز * ( رعشلا ناتبلي و نانسالا ناولجي و نايقني و ناسللا ناضبقي امهناف نايقابلا

 رهلا نمر بكا ةشبعلا ءارحص ف نوكيره يهذخن نيب نم عمجي بيطلا نم عونوه

 لوايفراحوهو بيطلا اذه هيذخف نيب ل صعيو قرعيف ممحأ عطق معطي و داصي ىلهالا

 هنم يقساذاو هتعفن هحير موكزالا قشنتسا اذا و ةسوبيلاو ةبوطرلا ىف ل دعم ةثلاثلا

 ناكو ةدالولا لهس ة دالولارسع يف ةنيمس ةجاجد ةترم يف نارفعز هلثم عم مهرد

 ناقفخلا بهذا حرفم ب ارش مةيقوا يف طاربق نزو هنم بود اذاو اءاود رحنا كلذ يف

 دابنرز هب توي همغطو هنول يف ليبجن زلا هبشيدابنر ز# بلقلا عض نم اعفانا دْيِجأ ءاود ناكو

 موثلا ةحئار عطق هتيصاخو احلاص انيمست مسي ةيناثلا ف ساير اخ نيضلاو دنهلا نأ

 ىوقيو ئفلا سبحبو ماحرالا ف يتلا ةصاخو حابرلا للحي وهو بارشلاو لصبلاو

 نالعفل او بلقلل ةيوقثو حيرفت هيفو ماوهلا شهن نم عفنيو ةشحولاو ن اقفخلا عفنيو ة دعما

 زرهوجل هتميالمة دشل ر ابكلا تاق ايرتلا ىف لعجي وهو هفيطلت و هضبق اهنيعي ةيوق ةيصاخل هنم

 هنت ار هبشتو ههيطل نو راطعلا هلمعتسي ةحئئارلا بيط قيق د شيشحوه بنرز * حورلا
 ءاملابطعس !ذارو بلقلا ةيوقثو حيرفتلا ف ةيصاخ هل ةيناثلا ف سب اير اح ج رئالا ةعئار

 هلدبو نيتفيعضلادبكلاوةدعملا عفني و بطرلا درابلا سأرلا عجو نم عفن سسفنبلا نهدو

 دنو ارز ةيناثلا ف سبايراح ليوط هنمور ودم ج رح دمهنم تابن لصاوه دنوارز * ةهيلسلا

 بنرز

 ةلاتفلا ةيودالاو ماوهلا مومسلاأ اص ناك هب دمضيوا بارشب لاقثمر | دقم هنم برشاذا

 لاييطلا مرو و ضفانلاو قاوفلاووبرلا نم عفنيو ءاسفنلا ىقئرملاو لفلفلا عم ترش اذاو

 ح ورقلا ثبخ علقيو ةجوالاو السلا ج رخاهب دمضتاذاو بنجلا عج وو ةبلصلا دبكلاو
 جرحدملا مةفاطلو ةرارح لق !ليوطلاو ابيجءاعفنز ازكلاو ع رصلا نم عفنيو ةنفعلا

 د ليوطلا رادتمدازي نا بجي هنا الارخالا ماقهدح او لك مونيو هنمالعف فعضاو

 اب ددا



 ( ماو

 ْ رثكا هيف ليقثلا درابلار اخملا ناريغ تيربكلا نوكتك خينرزلا نوكت يبزارلا لاق خرز خرز

 رمح | فانصا ةثلثوهو تيربكل ا قارتحاك قرت الكل ذلو رثكا تيربكلا ىف ناخدلاو

 ىجحت افصلااهدوجاو اهلفئارضخالاو اهل دعارفصالاو اهرحارمحالاو رضخاورفصاو
 هنمرمحالا ةيناثلا ىف سباي ةثلاثلا فراحرضخ الا اهأ دراو نوشاقنلا هلمعتسي يذلا

 رفصالاو ةئبل ارعش هيف تبني ملرعشلا ىتن دعب عضوملاهب ىلطو منبلا ةراصعب نجعو قمح اذا
 هب نهدو تيزلاب طلخ اذاو رافظالا ىف ةض راعلا ضيبلا راث الا علق تفزلاب طلخ اذا

 لمع اذاو توصلا ىفص لسعلاب قعل ناو ادامض محملا عمزيساوبلا عفنيو لمقلا لتق

 ةيمسلا ةيو دالا نموهو هب عفتني سفنرسعووبر هب ناكن م يقسو بح منين ارلا عم هنم

 لات قو هلرألا ىفلح دي لابس دوسا يزسن نافنصوفو تفز * ةبرش نمر ذيل تفز

 تفزلاوهوربونضل ا نم ذ نخوي دقو شيرت م ةرجش نم ليسي يراد يلبجرخآور اهلا

 بطرلاو ةبناثلا ارخ] قا سبابر ه2 لدوازلاو سلع ايف ايفادع ناكاش !افوج او يالا

 ويرلا نم عفني ةظبلفلا تالضفلل للحم تايالصلا عضنم وهو هنَم ةسويو ةرارح لقا

 جرن ]7 حدو سأرلا طسو قيليخأ نابو نيارطفلا مكمم يف هتلذزلا ن ىاوو نغلا ليتر

 رجحوهو نك امالا بسعبىلتخاو دعاو سنجدجربزلا اووه درمز# برجم ًايحو ةقلعلا درمز
 هتيصاخو ةسوبيلاو ةرارحلا ىلا لئامن ادوسلا دالب نم بلجيو ةرضخل ' نلتخهرضخا

 لاقع رصلاهبل زنيالامت اخ هنم ذخأي نمل يق م اوهلاش هنو لتاقلا مسلا نص عفتدنم ب شاذ ا

 عرصلا ءادعف ديل مهند الو دنع مه دالو | ليلع هوقلعي نا كولملارم أن كل ذلو سيل اطاطسرا

 ةرسعلا ةفعسلا ةبو داب طلخو قمح“ |ذاو هنص برش اذا هل اهساو مدل افزن سم عف انوهو مهنع
 ةشرفنم عارذلا لوط يف اهناصغا ةيربو ةيلبج ةشيشحوه سبايافوز * انيب اعفن اهعفن ءربلا سبايائوز

 مايا ين عمجيورم معطو ةببط ةحن ار اهيلو شوجن ”زرملا قروب هيبش اهقرو و ضرالا هجو نئلع

 برشو ىنينلا عم خبط انا ةثلاثلا ىف ةسباي راح س دقملا ثيب لابج ىف نوكي اماريثك :كو عيبرلا



 ( ماعلا )

 ةلزنلاو نمزملا لاعسلاو سفنلا قيضووبرلا صو ةئرلا مرو نم عفن ركسلاو ١لسعلا عم

 بئاوغلاب هيلا ابل كوالا تسلا عاافاز ةيلاهسا وق هيفو

 تن( امير واهت اينبلو اهاوقذَح أَن هويييصتيمسل ا

 م اروالل للعم سضنم ىلوالا ىف بطر ةيناثلا فر احوهو تصوقو كانه تغينطف ةاايس

 الول ةضفوه قبيز * ايقسوا ءالط ةناثملاو ىلكلاو دبكلا درب نص عفنيو هب دمضت اذا ةبلصلا

 راجحالا ماسجا لمحيوهو هنت اروهن دعر و هلخاخ اهنم هنوكت لص !يف تافآ هيلع تلخد

 نم ج رخآس هوه ام هنمو هن دعم نم قنتسم هنم نافنصوهو هيف صوغي هناق بهذلا الا اهلك

 ةيف ظيلغ ىنام درابوه ىزارلا لاق بهذلا و ةضفلا جارختس امرانلاب ةين دعم راجح

 لااحتسا دعص اذاف هنحن ار ملفي هنإو داسجالل هعمج كلذ اع ل ديو ضبقو ةدح

 ىلط نا ةكشلا و برجل ! هب اهذا ىلذ ىلع ليلدلاو اطقم اللحم افي رح[ داخ

 نر ما لف وويرل اال دلو وسار يللا رت كا را

 لقعلاو عمسلا باهذو ءاضعالاة دعر ثدي قبيزلا ناخدو هلكأبو عوش ين نجع

 * اضيا رمغل او برش اذاريثكلا نبللا هترضم نم عفني دقو لاق هبرشو نوللا ةرفصو

 ؛دوجا ص ارق  اهنم لمعتو لظلا فففجيت ابن ةراصءوهضضح املا نو رد

 م توي ع ما و ٠
 ا ممسسسسلل سصسسمل بسسس هيل سيل سيسي سيل تسل مسيل ةسصيسملل

 هن محشش كد _ هت حج بيم ا مُملسسسلل 2  سسسصسل ك3 ص سمسم تحتتشش”إبنب ببيت سس سس حنس مهم سشسالسا دا بيحس

 بيس ع ا ست سرا

 بطر افو رز



 ( مغ
 ١ : هك د ىلا نا في ال ا ا

 ةوف سونيلاج لاقر اح:ليقو ةيناثلا ف نس ايدراب ءانح * ءاعمالا ةحرقو نمزملا لاهسالا ناسي

 لظح

 اذه نلعف ةضباق ةوقاضيا اهْيف و ةللحم ةوق نم اهيفالل ةبكرم ةوق نابضقلاو قرولا اذه ١

 قيفجتو ضبقو ل يلحت هيفوةيناثلا فال ئلوالا ف !دراب روك نبتالا و ةرول التم روكي
 ل ل ري ا ل اا حسسسملل سم سس هل سيب سس سس سا

 ن١ ا عا سراب دضسل ع
 عجو عفنيو بصعلا نيلبو ءايعالا للك نه دو ددمتلاو ونميلافل بسعلا عاج جوالةعفان

 نويرشع اهوفص نم برشورصع مث بذع ع 0 ا اعل

 موحلب ىذغتيو ماذجلا ءادتب | نم عفنركس ةيقوا عم قاوا عبرا نزو موي لك اموي

 بيضخبلف يبصب جرخب ىبردجل أ دباذا هيوس اص نب لاق هيف ةيبصاخأ كلذ لعفي ن : افر ملا

 اذهو ىردجلان م عو ءاش لكيبع يف ج رخال هنافرث اف ءامب انوجعم ءانمعب هيلجر لق اسال

 ل كبة ع اهنوارفصا ام لظنحلا خئيطب نمراتخملا لظنح # برجم

 مهلا جرخا ناوالخاخ“ نزولا فيفخ ةرغصلا نءابيرق ضيبا اهلخ اد ناكو اهجبكنو

 1 0 ث يوجد قاهتوأ تن ةميطبلا نم

 عسا حيي سس سس ميس سنس مسلس

 وهمس سس سس سس مساس سس سس يي سس سس مس سس تا سس مسنين

 دع لو مع ياوهو 1 3
 ماذجلا ابطر 4 كل 1 م داما ول كو

 سس ايي ص حس سس يس س ساس سس سس

 ا 0:1 00 ا ل را ور ا

 حسي ا -س-سحببيبيببإب سس سنس سام

.- 0 0 0 



 ( معو )
 ممم سس سا متسلسل سس مسلم يختل مس

 لا 0 0 عب

 مارواو ةبلصلاوةرا :راسل اةئللا مار واورهظلاعجو عفني نو ١ اقابلا نم لو ذغا اريسياعيطقت عطقم 0

 ا 01 11 ا 1 للا ا ا 4 تحسم ل ديت... ىحاا الا 7 كلا را. اتاك تي 222----ج

 ند ريغ نرد 51 كرا اوذغي وشن وصل | ىفصيوادامض ييثنالاو نينذالاث حا

 مس سس نس ستتم شن / _ تسل سس سل سسسسسلا

 لمع اذا بويع

 هد مدلتنه _ همه شسسعستنلطعلادادنعسلبت عامل سل ا لسصسصل سسسسيبل تييل سمي سس تسيس٠مدلم

 ةرارحلا ثا دحاو ةديجلا ةيذغتلا نص ةيف عمتجي ملا دج ءابلا ىف ديزيو كل ذ عيمج يف

 ةبالصلا ىفةطسوتملا ةئيدعل | اه دوجاهطنح * بيدفلا داروا الميريثتك نو ةيزيرغلا

 ةبوطرلا ىف ةلدتعم قولو الا ىف ةراح ضيبالاورمحالا نيب ىتلا ةنيمسلا ةميظعلا ةفاخسل أو

 ةيناثلا ةجردلا ىف نسي ندبلا جراخ نم تع صودا وطبعا نيوشلاس ل انامل

 ىلذكو دو دلا دلون ةخافن مضهلا ةئيطب ةيلقملاو قيفجتلاو بيطرتلا نمار ه اظالعنلعفي الو

 ميس سيت سل اكتلاي هت سل م4م-لسشس©4ي سسيشسشسطلطياخد دعاس

 : باكلا ةضء يلع تعضوو تغضم اذاو لئذغاءار هل !ةريبكلا ةطنعأأو اينقيقدلا لأكا

 فقاذلاذي ذل نطابلا ضيباره اظلاَز ةض أ حط رفص مس د بحوه ملزلا ٠ ١!طيح + انيغتنا تيلكلا

 أدج يملا ىفديزي نمسم نئلوالا فبطر ةيناثلا قراحربربلا نمور وز رهش نم تلج

 لاوس الا يني ابا خو سما مطرقل اردو لب هناك

 0 ب يللا اذهو نسارلا بح نم رغصا عر كلث ةيف 50 جرخروبلا

 مس تيسستللب يي سس سس تسسلم سسسسس هميسسسسا يس سس سس ساس سنين  سنششبتيببب _ مسلما مس _ س تسل سس نسال

 ةظيلغلا طالخالا لهسيو يتثغيو هبرش بركيو قهبل او ضوبل ا نيم عفني ةيناثلا ف نعبر اح

 1 ل سو لا م حسم هكينسلل اسست سس تسييس مصب رسسمي

 ةبرشل اوعرق !١!بحو ناديدلا لهسيو اضيا عئقلاب اهجرخي :و ةوقب مغلبل او ءادوسلاو

 وو | مهرد صن دبرتلاو اينومقسلا لثف ةيودالا نم راع راع 5 اورج واط عاجلا

 0 قافني ةرمحارشفلا قيقر قئسفلا بنح ى نم قدا بحوفربونصلا بح# لاقثم عبز

 ميقا

3 

00 

 ملزلا بح

 لينلا بح



 ءارضخلا ةبح

 هيلا نبك /
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 -  بحوهف ريغصلا اماو رب وئصلا نمر يبكحلاوه1ذهو دي ذل نيه د ضيبا لو اطنم بل
 صو 0 اهكدعبإ 0

 هش سس مش ._ تنس _بسسسسالا هسسمسسم هيسسشلا ام طم 17 تال فاض طم سال 1111111571151 ا لالا. نعل كارب ارا اونااخ ا را ركل اال وال لا ا

 2 هيوق 0-0 الاى 00-0 - 0 -
 ةريثك ةدايز ينملافديزيو ولح بارشب خبطاذااهحيقو ةئرلا تابوطرلو لاعسلل

 هده شس سلم

 ضغميريغصلا نمو ةنمراثكالاو ذينافلاوا لسعلاوا دز زبطلاو مسمسلا عم لكا اذا

 عنميوريطقنل او لوبلا سبح ئااءامهيوقي و ةناثملاو نئلكل افيو وزملان امرلا بحهق ايرثو

 رشقلا قيقر امهدح !نافنص ى هو مطبلاةرمث ىه ءارضخلا ةبح# ةاصحل | نموامهحورق نم

 ةراح مطبلا بحت ف نصلا اذه صختو هبل لكؤيورسكيرشقلا يوقربكار خآلاو هعم لكؤي
 ا ا تت ا لا تت ا كت لا

 00 عسل د بط 0 ل

 ةاا ا ل م حل ا تر ا ا ب ب سي يحتم

 0 ل" ل وا سف

 مره نزختي نر 0 0 0

 قنصلا اماو نانك آارزب نهد نخب اهكرصعي ووه امك: ىن طب ناب لوالا فقئصلا نم

 هبل لك لد روس كيف ارب مظبلا بح نو ١ دو رصخالا شت نم 0

 هك لها 1[ددلبشهشسمدلشاا هل مسد

 8-5 6 باقر ع ضال اح قتيبلاك ىف :مشقلاور 1
 صعا-س ل مسلسل سسنسلل د ل ولا 1 0

 0-00 0 1 لال نالا
 * اهيف م دلا ةيمك و نيعلل ةضراعلا تاحارجلل هب لتديفر احوهو ذخّوي يمنلاو

 ضايبلا ديدشل ننال نفسنا أهق وق غاب نلاردت نلعر اغفلا ف تينيتتابن بص ةنمسلا رح
 0 محك اد ام لل سسسلل سسسسلسم مسسسسسسل

 هابلا قديزيو نسي نلوالا ف بطر راح نهد بل اهل لفلغلاز دف لع ةرمثل معن



(081 ) 

 لوتصيوء لاب سرميو قدي مهاردةرشعىولا هنم ذخ ويمر دقو لم اكل ا بح اص لاق

 عفني هناف دخيبط دعب ب 'رشيو يرط ج ريشواول> زول نهدوركسو قيف دريس هيلع ىقليو

 زال هيفرجح اذه ىنمرارجحو در ووال رجح *سبيلاو نربلا نمةفيضقلا ن ادبالا
 ةيدرو

 نالهسي امهالك سماملا نيلوام ةيلمر هيف لب ةزانتكا ىفالو دروز اللا نول هيف سيل
 هتيم ميد مة سلل همس يسن مل

 مديشسسسسس سس يي. سيسي هيتس ملبل

 لق اورثكاو عارذ نموحن اهلوط ل اوط نابضق هل تابنوهوادوجوم مادامرضخبو
 وهو ةسؤبيلاو ةبوطرلا نيب لدتعم ةثلاثلا ىف در اب ديلاب قبذت ةيوطر اهيف ماهب الا ظلغ يف

 ةمممشسس سس نس سس سما بس حمس سل مبا ا ممشسس_ انيس سبب تشتت سس ل نييسسسا_ سس حسيب

 قئفلاةيودا ينل خدي ا ول اوردصل |!ىقنيو مدل !ثغن نم عفني4:هريغصل أوريغصو ريبك نافنص

 ناعفني امهو هلك كى ل ذ يف ا هاا ةلسل وياك اوءاعمالاحورق نم عفن بارشب خبط ناو

 اهلوا يف يا ةيناثلا ف ةراح فور عم بح هبلح# ىعست ىتلاو ءادتبالا ىف ةراسلا مار والا

 اهخوبطموةر ارحل اةريثكحلا مار والا جيم ةرارسلا ةليلقلا مار والا للك يلوالا فقس ا
 هشام: ص سيل سس سسمس_ سنن ب تسييس يس حسيييبس سس سس يي حس سا سس سسسانت بسسس سس سس  سسلاحالسلطل مسلسل

 مهسش دج سشسبش“إش ٠ _ مسي سس سا.

 ك1 ككل“ حمس جمس سس

 لكذل ا نسح ضيب | طولبل اب هلكش يف ةيبش تو ربي لبج يف ماشلا ضرابو

 هوو وق من عفني هل معطال ءالاىف ع امني رجح وهو ةيزاوئم طوطخ هيف أدح

 : بشيل يح + برشو ءاللاب نسم ىلع كحو ةضمخ هنم ذخا اذا نولكلا ة اصح تنغيو
 هنمو ةليقص ضيب قورع هيفام هنمو ندم عوش هناك ناخ دلا نولب هيبش هنولام هنم

 يرللا للعواهللع عيمج نم عفنبو اهيل اقيلعةولو ة دعما ىوقي ءارضخلا ةبسل ابهيبش هنولام

 هل

 دوهيأ ارجح

 بشيلار جح



 س اح مسح

 كولا بح

 قبح

 رقبلارجح

 فرح

)/98( 

 "يال ووا زر رمال لقاور ثكاوا عار ذهلوط تابنوه اشاح * ىيلاعت هللا نذاب
 000 هير ا 0

 ليلا ل و دولا لا وول

 هنم ةبرشلاو ةئرلاوردصلا نم ل وضغلا ثفنلهسلسعلاب قعلا ناوةنجالا ار ةميشملا ج رخاو

 ةنسركلا نمربك ا ى هر تابت صرعملا روهام اوه دكر! بحكو رل اقيم ىلا نامهرد

 اسوميكو 0 ايمانا شو عبسو | ثابح سمخ هنم ذخا اذا ةيناثلا ىف سبادر احوهو ليلقب

 ةيفو ملوفلا نم فنصوه قبح# منلوقلاو لصافملا عجو عفنيو ثفم بركحوهو ايدو

 رقبلاةزرخهللاقي ورقبلا رجح» ءاملا ىف هن ابنرثكيو مام 1 ىمسي ىذ ١) ناحيرلا ن هب اشو

 ضيبلا مب هيبش ةزفصلا ىلاهنولرمقلا ءالتم |دنعرقبلا ةرارص يف دجوي بلص غئشوهو

 دالبو ةيرصملاراي دلاب ءاسلا هلمعتست ام اريثكو ةيناثلارخآ يف سايراحوهو سبايلا

 بالي مامحلا نسج ورخل ادعبوا مام | ىف نيتبح نز وهنمةأرطاذخأت ن ابغنمسلل ناجتنر ذآ

 مههضعب معزو ةثمسل ارم يف نه دنع برجس | ذهو ةنيمس ةجاجد ةقرمب ةرثا يف ىوسحنت م

 وه لمرح#* دوسالازعشلا ج رخ ضايبلا عضوم هب يلطو بارشب نجعو قح اذا هنا

 دنبسالاب ىيمسملا فورعملا ل مرح اوهرمحالاو ىبرعلا لمرحأ اوهضيب الاف ضيب او رمحا

 عفنيو ع رفلا بح جرخبو لوبلاب اهجرخيو ةظيلغلاط الخالل عطقم ةيناثلا ف سبايراح

 سبع لاق ءاعمالا ىف ةضراع !|حابرلا للعيو كرولا عجوو ءاسنلا قرعو مينلوفلا نم

 وهو لاهسالاب مغابلاو ءادوسلا ج ارخال هلمعتسنان اذورص ناتسراميب يفاصاو ةيوسام نب

 ضيبالا لدرغلاوه ليقو داشرلا بحوه فرح # عرصلا ءاد نم عفنلا باغ يف

 وهو اولقم هيف عفي هنال هيلا بوسمريحزلا نم عفاناثايلقملا فوفسو ةينايرسلاب انايلقملاو



 ع+ ةغ 6 مل سس فقل تقم

( 528 ) 

 فكرحبو ةنجالالتقيو ةدعملل يدر هنكل دو دلا جر خب فيرح نكس ةثلاثلا ىف سب ايراخ

 0 سا ب

 برش ناو لوبلاريطقت ث دحب هلك ١ نمرثك !ذاو حايرلا درطي هناخدو طقاستل ا نع رعشلا

 نم عفنو ةابللا اونا لطلاب رعاة نا ةسمخ قحسلا لعب هنم

 يمنالتب ىف صر وويشالا كل ةريتج فان داوم نويرمص# حاوخإا قد اخنألللا قنتو #

 قناتسبلاو ةيناثلا ف سب ايراح يربلاو ىصلل | ىمس و يربواضياركنك مسيو

 ان ل اضياركنكل ا ىربلل لاقيدقو ةيلضف ةبوطر هيف نلوالا ىف

 لكلل نخسمو لوبللر دموهو اخوبطمو اين لكا | نا ةريغوطب الا ةحّت ارب اهذاو نتنملا

 كلم ةير هثاع نضأرلا:لستغإ قا كيقلا كتفي] وبزلا كنب صال يلصي ءءابلا سهير ةناثللاو

 ةدعملا نحسي ازويبب ناجسر ف رفط تيفرطو هى! ايوا اوع هرقل وول

 عف ان ضم اجل أ ءاشجل !باعصا عفنيو حايرلا درطبو لجغل مضهنيالو ماعطلا مضهبو

 ىسح * يسقنبلا نهد ةئ ارك هلك 1 لوب ةحُن ار نوكتو لوبلار ديو ماوهلا عسل نم

 هءارواو قلع أعجوو ع الفلا نم عفني ةدورب لقاو سبي يبربلاو ينانتسبو يرب نافنصوه
 اصوصخو ةاصعلات تفتهثرمثو لاحك الاىفتابنلا اذهةر اصع لدعتسي دقو ةثلل اعجوو

 ةناثملا عجول ديجوهو ماوهلاشهنو ةلاتقلاةي يراسل را اونرحلاو هنم يربلا

 هبراصوصخو ءارفصلا ةرملل ع ماق ةيناثلا ىف سب ايدراب مرصح# ى :لاىف دئاز لوبلارسعو

 ةدعملاو دبكللوقم يوار مفصلا عقل ؟ل اود الا تاييسلا ندعي مطل يف لاهسالل عطا ْ/

 عم اصوصخو رامخلأ نم عفت ةدعملا َّى ١) كبضفلا ناليس نم مب دئاف لماويحلل عفان

 ليلعتلا ىبوق ةثلاثلا ف سب ايراح نادجنالا غمصوه تيتلح * درولا ءامو نامرلا بر

 ايوق اظاعنا ظعن !ليلحالا تقثىفةنم ليلقلا لعج نا هابلاى وفي و ادج بصعلا عفني نا“ الاو
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 ْض ناقل

 يلهار امح

 يح ور امح

 6 وق نزح

 ظ ( "8 )

 لوبلار ديو صغم اوريساوبلا ن م عفط هثتف لوك اللا سر ضلا ىف لعج ناودبكلابرضيوهو

 برقعلا عسل نم  عفتيو ينيبكس هلئص عم لاقثم ىصن هن :م برشا ذا ةظيلغلا ط الخدالا عطقيو !ِ

 امامح * بطلا بطلا ةضع نم م عفن اذايطنجلاو موثلاب برش | ذاوأ اءالطو ايرش ةغل اب ةعفنم

 ةدوجأو يربخأ أ,هزب هيبشريغصر هز هلو ضعبي هضعب كبتشم بشخدوقنع هذ و
 ةضت ارلا بيط ثوقايلا نول للا ةبشخ نولو به ذلا نولب ةيبش هنولو ةينمرا نم ناكأم

 رثكا امام اوافيفجنرثكا جولا ناالادل هنت اال اوين ارا وفرد
 ىضن عم جول اهنزو هلدبو اهددس نم ديج ةليلعلا دبكلا عفنيو نكسيو مونيوهواجأ

 قلسلا هل لاقيو ا ا نواس الو

 ىلوالا ىفنتيسطر درابهفتلا و ةرارم هيفو ةضومعلا ديدشريغص هنم ضماعلاو يربلا
 رزبور ثك اهفتلا ىف ةيئ اذغلاو ةيناثلا ىف سبايهرزبو ىلوالا ف سبايدراب ضماعلاو

 عصاق ضماخل او هنم ولقملا اصوصخ و نطبلا قالطتساو ءاعمالاح ورق يغشي ضامعلا

 يلهارامح * نيطلا ةوهش نم عفان رامخلاب بهذي و نايثغلاو شطعلل نكسم ءارغصلل

 يدر همحلو ر يمحلا عئابطكم هعئابطو ريمسلا محل نواكأب موق سانلا نمو سونبلاج لاق
 ذختي نا ةبيجع ةيصاخل عررصلا داضيامم نا يبطلار فسل | ىف لق ماضهنالا رسعا دج

 عربصلا بج هناف ةلبقملا ةنسلا فد دج مثاهلكةنسلا سبليو رامحل | ةهبج داج نمربش

 عورضملا هسبلو مث اخ ينميل ارامحلا رفاح نم ذا نا هنا سمره بانك يفو ةئبلا
 مادلا ناليس عطق لم طاخ اذا قرح ريغو اةرحم ليل او رامحلا نيقرسو عرصي مل

 نيعلا ةعص ميدي نشحولار امح نيع لولا 0000 يشح و رامح » فاعرلاو

 ئدر همحلو اهيف ةهبش ال اهتحص ماو دل نى !اءت هلل اهلعج ةعيدب ةيصاخل ءاملا ل وزن عنميو

 اقوق دنح. # تاشراوجلا اوت ابا قبال ا سخي قرا زك ايلا ظيلغ

 ة درابلا ة دعلبا عفني يناثلا ىف سبايراح ةررب كثسبس أوي د هل لاغيو يربلا تسفس الاوه
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 كاكتح ا ذنع قرتحا ذا ي دنهلا نق فوج يفدجوياموهريشابط أ !ترجح

 ةيناثلا فدراب مهر دل ا لئمري دئسم هلكشو ضل دزلبلا ف ةادوجلر ةديدشسارأ شوكلا ال

 نيمدن الا ناو :اوأ ففيها زر اجلا ,اقفحلا عفنيو بلقلا ىوقب ةثلاثلا لوا يف سباب

 نططعلال) ىك ا 6 : ىئاعتتلا يتلا ل اجلا ةنخدالا
 مس ممشس سس ششسس سس ٠3٠1 حيت -- مسبب بسسس سنس سس س دس تكيس 2 حسك الا ايو لال ا عا ل ا

 ايو هم اوراق 0 0
  هابلابرضيو يوارغصلا عوقلا سمحتنو درولا عمو ةدحو دورب هنم ذخت اذا نايبصلا

 ةلوهسب قحسني ةرغصلا ىلا هئول برضي ةينمرا: نم بلجي فورعم نيطوهو ينمرا نيط
 سباي نلو الاى دراب نيطلا اذه تكل ذكي لمز عو ش هيف دجاوياإل تقحس ا ناةرونلان اامكو

 جر رع مز الماشي عيب هاي نال مدلا سبب ةيناثلارخآ يف

 انما !يفلزطلاو ةرادع !أروثب وثبلاعفنيو يوم دلا قالطتسالاو« ءافمالاعورت نم تاحارج ١

 ةر ١! ىيذلاحرجلا انه جادا او عالقلا ع فلي ءاضعالا ةنوفع لوتس امو دوا ءالطو

 لباذاءابولا ىف عفا ذوهاو درو اللا عمهبرغرغت اذا ةراخلا ةاززيلا مايزو لاعلا جامي ينل

 ءماارد 90 0 1 00 5
 سبايدر ابوهوءافرطلا نمةريبكلا ةرجل اوه لثالاو ءافرط * هنت ار قشنتسا وللا

 نم ععفني هنم ةهينآ فل وعجم لاو هخيبط عفني ووقلاب كرم ةناكو عيطفنوءالج ةيفو نولوال ىف

 نوبرشيو نولوسلملا اهلمعتسي بيراشملثالاو ءافرطلا ةرجش قاس نمل معي ىلذلو لاحطلا

 نم تيقسن ما ذبعلا اهيلءرهظ ةًأرما نا ةقث ينربخ ادفاو ىنبلاق اهب نوعفتنيف نوب ر شام اهبق

 تحاصل م لاق رخعا ةأرما ىف كلذ برج هناو تئربفار ارمبيبزل أو ءافرطلا لوصا خبط

 طاشلا ]ينك نع كلذل عنتما و هيفددسلاو ,١ لامطلا مرول تناك ءالؤه ةلع نال ىلذو عماجلا

 ءاودلا اذهل امعتساب ةدسلا تحتفن او مرولا للحت املف اهتعهتيفغصتو مدلا نم يجادوسلا

 رج نش ايط

 اف رط
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 . مهرلا نم نمزملا ناليسلاو ةدمضم نانسالا عجو عفني ةخمبطو ةعصلا ىلا او داع

 لاههسالاو مدلا ثعنو مفلا ةيودايف عفت لثالاةرمثوهو جز امزكل ايهو ةب ب ذعلاو هيف امولج
 ثوزرطلا ثيثارط *ضبقلا .هديف امل اضيا كلذ. نم عفني ءافرطلا ىبح أيا و در اك سلال

 ةيناثلا نال الولس سورس ةزسلا ىلا رضي عيد ليأتبراملا تاب

 * ءاضعالا ىوقيو ناليس لكحو مدلاو ةنمولعلا ِي أ ىلتبلا سبح انو لاق أ رملاو

 0 رددت نجر سميا لاب كايقاوتدذ )والاف نساير اح فورعم نوخرأ

 ةيضئرفإلاب ىىدسيو سيدولف اغرط * ةابلا ةوهشل عطاف ة دعملل خيم در قلك )| عجو ثدحتو اغضم

 ةرغص !اودامرلا ١ نول نيب طسوتم هنول ءائشل | نرهظبامرثك اريغصروغصعو» نوغارغص

 مكادوهو ةرتاونم تاكرح هل ضيب طقن هبنذ ينو قبقد هراتنمو ةيبهذ شير هيح انج يف
 لاق موتخم نيط# ترجم ةناثالا ةاصح تنفث يف ةبيجع ةيصاخ هل ناريطلاليلقريغصلا

 00 ينل ةرغم لرفسي ذقو نؤنملا نص بيولخملا نيطلاوه شونيلاج

 سماطر ىلا بوسنملا كانه يذلا لكبهلاب ةلكوملا ةأرملاعضوملا لذ يناهعبطت يذلا

 ماركالا لالجالا نم برضي بارثلا ىلذذخأت لكلا ىلذب ةبل أمل كلا
 آ اهلصوت نيب ارق برقت اهنكل سئاب ذ اهل ب ذي سيلو دلبلا كلذ له ةداع هب ترجام ىلع

 ءاملاب اهلبتف ةثي دملا ىلا اهعم ينأت مث ضرالا ىلت نم هذخأت ام ببسب عضوملا كلذ ىلا

 اذائابلير يو نكسب وح كلذدعب هع دن مثادي دش ابرض هبرضن لازتالواةيقر انيط لمعتو

 ي:رجحوهام تك رتو جزل مس دوهام هنم تذخاو ءاللأ نم هقوف نوكيامتبص بسر

 اعطق هنم ذخ أت مث نيللا عمشلا دح يفر يصب ىنح مس دلا نيطلا كلذ ىغج اهنا م يلمر

 لظلا ىف ميناو هلا ىلت ىوفجتو سماطرا ةروص هيلع شوقنملا مت اخلاب اهمنختف ار امي

 تاحارجل | لضم ديو ناكوضع يا نم مدلا سبحتو ةلاتقلا مومسلا قايرت ةدارفن ابوهو

 بلكل !بلكل | ةنغع نعو مومسلا تاو ذ نماهربغ و نوعفالا شهن نم عفنيو ةيرطلا

0-5 
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 كلثملاوا بارشلا ىف نيطلااذهف ادي نا بجيو قور افلا قابرت ناكر امظعا نموشو

 ادج لكاشم دربلاورحلا ىف جازملا ل دتعم موتخملا نيطلا ةيبلقلا ةيودالا ىف خيشلا لآق

 ةيرغتو ةجوزل هيف كلذلف ةسوبيلاب جازتمالاة ديدشةبوطر نمرثكا هسبي نا الا ناسنالل

 مواقي ننح ةفلطملا ةيقايرتلا دح ىلا ج رخو هديرفتو بلقلا ةيوقت يف ةبيجع ةينصاخ ةلو

 يدادغبلا» دوجا ةرغملانيط *هفذق ولع ةعيبطل !لمح هلبقرا مسسلا ىلع برش اذاواهلكمومسل
 نيمساي ء اجل |ثه رصح * نطبلا لقعيو ثاحارجلا ل مدي ضبقةيف عوناقلاردحالا

 حس سم سس سس ساتان شيش سس

 فطلم ةيناثلارخآ يف سباير احرفص | هنم نوكيو ةحّن ازلا بيط فورعم ضيبارونوه

 هما شت انس شمل

 عدصم نيموكزمللعفانة درابلا ةقيقشلاو عرصلاو ملافلاو ةوقللاعفلبف بضعلا ىفةدرابلا

 موي لك يف مايا ةثلث هئام نم برشو قحمو ةرهز ذخا اذا فيرشلا لاف نيرورحدلل
 توق اي + هضيب دوسالارعشلا ىلعر ذو اسب اي قمح | ذاو برجم م احر الاف زن عطق ةيقواراذقم
 رجح وهواهسفناو اهنرش ارمحاالافرفصاؤ قر زاو رمح ا فانصا ةثلثوه سيلا طاطسرا لاق

 عقو دق دلب يف ن اكو هب متخنو | توقايلاب دلقت نم لاقممث ةرمحو انسح دا دزارانلا هيلع فنا ذا

 ةيبلقلا ةيودالا ىف خيشلا لاف دلبلا ىلذ لها باصاام هبيصي نا هنغ عنم نوعاظلا هيف

 مومسلا ةمواقمو بلقلا ةيوقن و حيرفتلا فهتيص اخاماو ال دنعم نوكي ن | هبشيف ةعبطام |

 يا براقلا جارسوه ليق ىلذلو ةريثك فانصاوه ح وربي# هتينارونهنيعي و ميظعرماف

 هيبش قرو هل تابنوهوح افللا لصاوه يمنصلار يغ و ةعبسلا مي رابيلا ديس منصلاح وربي

 شمشملاب ةيبشرمتقرولا دنعو ضرالاهجو ىلع طسبنب ةح ارلاليقث مهزوهو سخلا قروب
 لصتي ةثلثوا نانثا مظعلا ةنعلاص لوصا هلو ةحئارلا بيط ح افلل اوهو نوللارفص ا بطرلا

 تابنلا اذه فام نووفاوهظيلغ رشق اهيلع و ضيبا اهنطاب و دوسا اه ر هاظ ضعبب اهضعب

 نم قدا لوصا يه لودالا نمرخآ فنصو ةيدن عضاوم يف نوكي يذلاوهاذهو

 هليس

 ةرغملا نيط
 ىنيمس اي

 توقاي

 حدر



#0 
 عوبرب
 روفاك

 (موم0)

 رشق وامهخافتناو ندبلاو هجولا ةرمح:نمااريثك ابارش برشو مامحلا نم ج رخدق نم
 نكسمر دخ وهو ةيلضف ةريثكةبوطر هيف ةثلاثلا قدراب افللاو ةثلاثلا ف سبايدر اب لصالا

 نم لئوقا لص الارشقو ءاضعالا نم وضع عطق داري أم دنع هيقس نئلا جانسي عاجواللا

 تررشو لفلغل |نكاو نيتنسفالاو لسعلا ءامب ةئيقتلا هجالعو لئتقيامهنمراثكالاو ع افللا

 تابنك ن دبلل حر قمداح نبل هلن اك املكوه عوتي#يينبلاززب اقهنز زاًمهلالبو وتس ةبب ددجللا

 *« نطبلا نيليواريثكأءاذغوذغي عوبريلا ممعل يلي ئارسالا لاق عوبري## ةيغاللاو هربشلاواينومةسلا

 دنهلا دالبب نوكير اجشالار ابك نمروف اكلاةرجش ر وفاك ناكا !(فتو ردح
 جرخي هنو اهنم جر خيو قشبو عطفب ةرجشل ا ىلت فاوجا يف نوكيروفاكلاو نيصلاو

 رثكي لز الزلاو فذفل أو قعاوصلا|ةريثك نوكت ينل ١ ةنسلا ليق غمصلا ليبس نئلع اهنم

 ظ ةدم يفالأ اهيلاللص ويالفر ومنلا اهفلأت ةريشل أكلت 'و صقن اهيف كلذ لقاذاو روفاكلا اهيف

 وهو قرزالاو كرفمالاو دازالاو يحايرلاو ىيروصيقلا ف انصاوهو ةنسلا نم ةمولعم

 ىفاض ضيب اوهو ر وضيف ٌةدلب ىلا بوسنملاوهو عيمجل أ دوجا ىزوضيفل أو ل

 نصل اذه فرع نم لواوه ىلم مساوهو ج ايرلا ىلا بوسنملا ىجايرلا مث نوللا
 متنا سس سس اسس مصل تسلل تتحصل هل

  صخسلسل ل سم مساس يفشل دنس + سس مرسل امص مجمخ صح مع ممم مم مصل مسام سس يمس سس مح سلم سس ما سس ميسم

 سسسيسسصل مسشسسسس تنل سس تستسلم سسسستسلم سسسسسسلم سمسا

 . ةيئالميف ةيوقةيصاخ هل ةيبلقلا ةيودالا ىفهللا ةمحر جبشلا لاق ىوللا فاصل ضيب الاوهو هفانضا
 ةنيعم يهف هتيرطعاماو ةراحأأ ةجزمالا ىفةديربتهناعاامبرو هز ادقم لدتعا:|ذاحورلارهوج
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 اصوصخو ق ايرزوهو سفنبلاو ينريبخلا ن هدب هفيفجنرينعلاو كذاب هدبربت ل دغيدقو ةيضاخلا
 سو ديروقسي دم الكل نومجرتملا لاق هللا ةمحر عماجل اب حاصلة ابزهك# ةراخلا مول

 يمورل ازوحلاىالاةامهنال اومعز امكسيلو يمورلازو < أغمصلاوهابرهكلان ا نسونيلاجوأ

 ىلذك ابرهكلا سيلو ةبيط محار هنم ثحاف ديلاب كرفا نا ةثلاثلا ةجردلا فر اح هغمص نا

 هلخاد ين دجويدفو دمجنل مثلسعلاب ةهيبش مودل اقرو نمرطفتةبوطر هناهيريبخلا يل نربخ 1:لاقمث

 سب اياليلراحوهو ايرهكدل لاقي كلذلون بتلات ن ذجي هنا هصاوخ نمو ةراجحلاو نبتلا:كابذلا

 ريحزلاوةفلخلاو ناقفخلاعفنيو بلقلا ىوقيو هفزنو.مدلا كفن سبحيو دزابليقو يناثلا ف

 ىنينجل اظفح لماعأ | ىلع قلع | ناهناليق دزاب ء ءاص عماقوعسم ل اقثم ىصن هنم ةبرشلاأو

 اريثك + |دج ةعفن ةرانلا قرجدب خلو قس ناوادج عفن ناقريلا بخاص ىلع قلع نأو

 لخدي ىلوالاىف سب اي دراب يفاصلا ضيبألا «دوجااو دانلا اهل لاقي ةيكوش ةرجش غمصوه
 محشكل اهسالا ةيوقلا ةبو دال ةدحرسكي هنالةلهسملا ةيودالحالصاو لاعكالا ةيو دايف

 طسبيورعشلا قةشن نمعنم سأرلا ةبلسغ ا ناو ةئرلا ةبصقور دصلا ةنودخ عفنيو ل ظنغلا

 دالبلارئاسيفدوجوملاوهو يطب هنمو ىبم هاش هادو يسراف هنمو ئناصركدنم نومك هنم دعجلا

 يربل او ين اركلاوهدووسال أ ن نومكلاو يم ءاشلا مث يس رافلا مث نىوقا ىناهركلاو

 3 ضو فيفجتو عيلتت هذ واهلاحيو ج ابرلادرطبةثلاثلاف سباب ةيئنلا قزاح
 اذاو خفنلاو حايرلا, |شفبو ةاصعل < !تتفيو تاح ارجل قزايو و باصتنال|شفنو لوبلارسع
 يئالتمالاقاوفلا نكحس بارشلاب برشا ذاو باعللا ناليس عطق علتب او حلملاب غضم

 ضراعلام دلا نولرا عطق هب دمضتو لسعو تيرب ٍطاخاذاو مومسلا تاوذررض قئفاوو

 نيس المطل احلا و ففجيو ج ايرل ا درطي ةيناثلا ف سبب اير اح ايورك# دحلان

 غضماذاو عرقلا بجو ناديدلا لتقيو# دعا !قةجزلطالخا هو نب اوثملا ن اقفل عفنيو

 *اهع اجو نم عفنو ة دوما خفن للحو | دج سفنلا قيض ىرم عفن هام علتب او قيرلا ىلع

 ءاريثك



 . اين لكوبو عيبرل! ىف دجوي ةرمعلا ىلا هنولهل قاسالو قرو الري دنسم لصا يه ة امك امك

 ةبوطر هيف ةيناثلا فدر ابوهو ضايبلا ىلا اهليما و ةسالمو از زلتاه دشااهدوج | اوبطمو .

 سفرك

 (م9:0)

 ادج ةظيلغلا ةي ذغالا نم عوش هيفاهين اديالايوا دوس اظيلغا ءاذغو ذغت و ادج ةظيلخ ةيلضف

 ير يه لي رباع هو أونا علا وهتك اهيل ةرثك نم يالاهنم ف اتو
 سمسا يس سستم يسال لا ل م ل سلو ب سس ممم سيسسسسمب ميسي ميسا

 مشاكلاو ايوركلاو نومكلاكةراحل !لباوتلاو فرصلا بارشلا اهقابرتو ةيمسلا ةيودالا

 الو ةارصلا نم يام اج ءالج فلم علقم لام ةيناتلا ف ساير احربك# يملا
 رامبو 000 00 0

 ا ا

 8 7 اكان 1 لا ركاز ل2 ملم 1 الا مدإ ل

 بسسس سس ل يسال ميسسسسمي مييسسا

 1 "1 هق :رواقدااذاو رد لس

 اذاريساوبلل ديج هلص ا واهيف دلوتملادو دلا لتق نذال!ىفرطتو هوا جرخس اوقداذاو

 رشق نمةبرشلاو اررضاهلتاو ةدعملل ةنخسملا غيم اوكلا أد نمر بكلا ماكو هب نخ د

 -. د ديم طف فو ئاوالارخ أ يف راحوهو نوبلاسإ 6-0 يا كد
 000 ا ل يستح

 21001 ااا ماا ا” ©« لك
 1 ل ع

 ليي ا ممل _ شمهشسشسلسلمصلا

 مومسطاو ا ا 0120

 3 هليلقتو عامجلا هجمهتيل هعض رملابرضيوهو يراجملا هعيسوتب بلقلا ىلا مسلا هلاصيال
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 غليل 0 ارا مم اسم دعس ٠
 مشل مداد سصا | مهل دس - افلا يو دز[ ىف يع -

 ممم سمسا تسييس تمس مسا سيصل تسسلم ل تسسلم

 ركز 37 0 كاع |[ سنس يي

 ا كول 1 ماسر 00

 0 م م :مهرتيج و رطل كل

 ناقفخل أ عفنتو هر لا ةدعملا ىوقتو | ىرانلا هئزج وفل قيوسل ابان امضؤيزانغلا

 0 م متعم يي سيصتل تل دس م
 ةمتيسلل.ساابب ا مممشسل مش سس سنن سلسل تت امحسسلمم تصسسستسلو مل مسلسل تاسسسخسلل ميسسسس م سس

 0 تا 1-00 0

 عطقو ديدشلان اب رضلا نكس نيعلاهب دمض اذا اهقروو طالخالاو خاورالا هظيلغتلرضبلا

 قلز باحد !ىلذل عفنتفاليوط انامزة دعللا ىف ماعطلا قوت يهواهيلا داوملا بابصنا

 رثمك * فارطالادربو يشغلاو مغلا ثروير دخ“ اهنمراثكالاو لاهسالاو ءاعمالا

 ادرب دشاوهو صفعلا هنم كل ذو ةمعط ف التخا بسع قنلنخ ئرثمكلان املعا

 000 ملا هفتل ا هنصو لاا دنع الأ ى نم بي رقوهوؤلعلا هنمو ضم اج !هنمو اهنبيو

 اضم سنا 2 تفحم 20 نال ةولرلا

 هل لاقي ا نعي ا ديا لفيربا ضنا مو

 نوقعمركس ءام هناكو ىشم هناكن وللا نسسحرشفلا قبقر ةرادتسالا ديدش مجعلا اريبكدورما ةاش

 وس ٠

 هيلك

 ضرك - 6

204 : 
 لمد

 لك هرثمك



 نع غلطك

 ىناك

 0 مشاك

 ةيابك

 ظ ( 19505

 ' يروا ندر درا نولم ظريف تلةس اذا دينا |رلا ايبطا سيف لم
 نو رثمكلاةيبلقلا ةيو دالا ف لاقو و بطر ل دتعموهو لورثمكلا فانصا نم هيف ةرضمإل

 انركذام دمي يدم  هسسعب دع
 صم سمسم سمس سيسبب ا ب7_ب بهمس تيييسسسلا مسمسساب_ حممسسسللل

 ه0 يي عاسابا 0

 سلق ا 0 0 00

 ىقلاف قشنب نال بق علطلا ىلذ عطق تعلط | ذاف علط اهل ةلختب هيبشوهو نهدلا هب بيطي

 لبه نبا لاقي ذاكلا نهد هل لاقيو بيطيو هتحئار نهدلاذخأي تح كرتيو نهدلا ىف

 تارششلا ةنض لمعي يذلا ىذاكلاريغ ناهدالا هب بيطت يذل ىذاكلا نا ملعاوراتخملا ىف

 بارشلاه ل لمعي يذلا نال قحلوقلااذهو اضيار دكلا بارشو يذاكلا بارشدل لاقي

 علط ناهدالا هب بيطت يذلاو سب ايدراب هجازم يدنه بشخ ير دجلل اصب يذلا

 نم ىزاكلا بارش نم برش لوم لوقي ىدنهل ناز 7 اير اح هج ف

 ةيدغلبلاعاجوالانانكسبو 220 ايوقيو حايرلا ن ادر 0 ع -

 00 نا ور حاوت ههيبع لاك وسلا تا 0 الا هديب و

 نراوسماطا الواجب حار نرش يووم ايم كلا ودبل متم ةلاب

 »+ ةيكنل !بنيط مثلا ف سما فندي و هج تطول <قيرو ع

 ا ضييباورغصا نب 5 اتاذك ٌوامدمج اذاف يرج نيعوه فير

 داوااذ نب د ناميلس 5 رم ىذلا لمنلا ىداو قالو هين مالا علوجلا 5 نمرم>الاثيربكلا

 جرسن امك هندعم يف ليلل اب جرسي ب اودلا لاثما لمنلا ىلت ناو مالسلا!ههيلع
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 ةن املا هذه هيف دج وت مل هعض وم نم ج رخا ذا و خس رف قيلع هلوحام عيضي رانلا

 سب ايراخ اهفانصاب تي ربكلاو ضايبلا رمحتتو اريثك بهذلا لامعا ين لخ ديو

 كىلعوا لسعب نجعوا عضوملا ىلغر ثنو قع“ اذا ةعسللا نم عفني ءالج هل ال ١ ىلا

 اذاوبرلاعفنيو اعيرسر دصلا ف يذل ذل يقلل جارسجو ئقدلبلا لاجللا عضيوماو هشبل

 بنركلاوهو ىطبنلاهنم نافنصوه بنرك# اءالطو ابرش ةكحلاو برجلا عفنيو ةضيب يف برش

 ضيب أريب رمان هلو ىمورلا بنركلازيزبتب نيمسب يذلا يماشلا هنمو فورعملا

 ةيضرالا ناالاة يناثلا ف سب ابويلوالا فر اح بنركلا ةلمجل ا قودوجاوهو لملخت»

 هترم ب رشاذارهظلا عج وو توصلا ىفصيو ميدقلا لاعسلا عفنيوهو لقا يمورلا ىف

 برش نا هخيبطو اعيرساوشم نايبصلا معط ا ناو لضافملا ىلع بسصو خبط اذاسرقنلاو

 مدلاو ءادوسللذلوم هلكاورانلا قرح ئربب ةدامرو لاحبطلا مرو بهذ اذيبنلابامايا
 .لهلتملا شيبالا لصالار يبكل اصوصخو تلك اغ ثلق نيمسلا محللاب تخبط ناوركعلا

 للقرومغملا هبرشاذاو ديدشلا ركشلا نم عنم ةرزباصوصخو بارشلا لبق لكا اذاو

 راغص هس ووو ةليوط ةقانعا ام هنم نافنص ىماشلاو يبن هنمو يم اش هنم ثارك # ةرامخ

 ها رس هكا وود شمس ابك هسو رو ةريصق هقانع | هنم قنصو

 هابلا يجميو او خفنبو نض سي يماشلا ثاركلاو ي زارلا لاةسدياورخا ى طبنلاو ةيناثلا ىف

 لغل ابطلخ ناو ةدرابلا ريساوبل ا نم عفن هديبط برش :وا ثاركلا لكا ١ذاو ظاعنالاو
 لكلو مدلا ثفنلاحلاص ناكل سعلاب قعلاذاو فاعرلا ةضاخو مدلا عطقر دنكلا قاقدو
 ناشف ا هتيصاخورصبلا ةملظ بجويهلك١ نامدا وةئرلا ةحرقلور دصلا ف ضرعب عجو

 جاجدلاهب نمسي دقو ماشلا ىفرقبلا هب قلتعيريغص بتحوه هنسرك * اهعجو باجتلاو نانسالا

 قلطموهو ةرارملا نم هيفامل د دسلل سافم لاج عطقم ةيناثلا ف سباب نيلوالا فر احوهو

 راثالاو فلكلا هب يلطو لسعلاب هقيق د طلخا ذاو م دلا لوب بجوي ةنمر اثكالاو نطبلل

 هنسرك



 كروقك

 سوطيفامك

 سودرذامك
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 ١ نيليو نوعست نا نم ةثيبحلا حورفلا عنميوةرشبلا نول نسحتو اهاقن دلجتلا ىف ةرهاظلا

 ةضع نم عفن هب مضي و بارشب نجعاذاو هريغو ىدثلا ىف ةضراعلاةبلصلا مارؤالا 5

 اذ هللا كاثم غنم ابنلاب قلعتلا يش وه زنا شكو ثولشك # ضعفالا "ةشهنو لكلا كلكلا

 رق هعورف فارظا يف كلو قرو الو دل لضا الو هب قلعتي يذلا تابنلا ءام نم برش

 راحوهو ةرارحلا هيلع بلغالاو ةطوفعو ةرارمهلو ةفلئخ“ لووق نم بكر موهو فيلل
 لاحطل أن دسو اه دل ختفم ديكللوقم هتصوفعو هترارمل دعملل غب ان ةيناثلا ةجر دلا ىف سباب

 ءازفضلل لهسم ةمداقتملا تايمحلا نم عفان مارؤالاو قورعلا نم ةنفعلا لوضفلا جرخب

 لوبلارديوهو ادج ناقريلا عفنيو دنو ارلا عمو عزيبجتكسلا عم هّوام برش نا اميسالو
 هلضا سوطبف امك« ر كسلاب لخعو ةررم ب ارشلا ىف عقناذاو صغملا نم عفنيو ثمطلاو

 نمريغصلاق روب هيبش قرو هل تابنوهو ضرال اربونص ةانعمو سطيف اماخ هن انويلاب
 !ةرجش ذة ارب ةهيبش هنحن ارو بغز هيلعو دبل اب قب دذ ةبوطر هيفو هنم قدا هناالا ملاعل يح
 ةيودالا عفنا نم وهو اهرخآ يف سباي ةيناثلا لوا راحوهورفص ا قيقدرهز هلوربونصلا

 اذاو ثمطلاو لوبللر دموهودبكلا ةدسل ييتفتلا ديد دش هنال نىمحريغ نم ناقريةب نمل

 بارشاذاء اعم الا ىقني وامغلب لهسيو هاسج للح ىساجلا يدثلا ئلع عضو
 هنم

 رطبا لاسم قاوكيدنو لموكيز وقسي د ةل دايصلا خيشلا لاق بطلا رتل داك نال افثم

 لاقي كلاث فيض نوكي دقوربونضلاةح ارب ةهيبش هتحت ار و دوس ارزب هلو لوالاب ناهيبش

 ١ ريغصرهز و نضيبا ةيبشخ قاسو بغز اهيلع ضيب قاق دراغص قارو هل تابنوهورك ذلا هل

 هنزو هلدبو لىوت !لوالاةوق نآريغ لوالا ونصلا ةوقن ةهيبش نيفنصل اني ذهةوقورفص١

 تاينوهو ضر الا طولب هانعهو سوير ذ اماخ ةيل انويلاب هلص|سويرذ امك * يتامرك نومك

 معطلارم ظولبلا قروب هفيرشتو هلكش يف ةهيبشراغص قارو ا هلو ربش نمو هل وُط ريغص

 أ

 أ
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 ةيناثلا ف سب ايراح دعب اهيف اهرمثو ةبشعلا ةذه عمجت نايغبنيو ةيريفرفلا ىلا ةرهز نولو

 ءام ليلق عم ضبط ذاو ناقربلا نمو ءاقستسالا ءادتباو لوبلارسعو لاحبطلا ةانسج نص عفاف
 اعفن ةاصحأ نم عفنارت اف قاوا ثلث نز و موب لك يف ةيلاوتم مايا ةثلث هلم بزشو تيؤو

 ريدتسملا:دوجانابللاوهةيبرعلابو ىسرافوهر دنك# نوير دنقولوقس هئزو هدب اهيقتع

 نولوال ارخآ يف سباي ةيناثلا ىفر احوهو نوكطصملا ةعلار هن ثحاف ديلاب كرف اذاىذلاضيبالا

 نم عفن نذالافرطقو ولعل ارمخأ ابطاخاذاو ةيرطلا تاحرجلا قزليو مدلا عطقيوهو

 غضماذاو حايرلا درطيو ماعطلا مضهيوهو م دلا ثفن نم عفن برشا ذاو اهعاجو ار ئاس

 كك

 شدنك وه شدنك *ريحزلا نم عفن هاوخنانلا نم عش عم يقس اذاو سأرلا نم مغلبلا بذج

 ناردتمو ميظ ءرطخ هبرشيفو ةثلاثل ارخآ يف سب اير اح دوس | هجر اخورفص | هلج ١ د تابن قرع
 هيف ىلغا دق ءام عم تاضيب ثلث ةرغص يفافو دم الوم اقوحسم قنا دعوقلل هنمةب رشلا

 ف دنكلا نع الفن ى و ارلالاف ةظيلغل !تالشضفلا نم غام دال قنم سطعموهو لزيعشو رب دع

 سفنب نه دب ش دنكح نم ةس دع لثمب طعساف ليللاب بكاوكلاورمقلار صبي الرصنوب | ناك

 ناكف هريغ هب رجو امان ءربأرب ةيناثلا يفو ةليلل | لو ايف ب ّررلا ضعب بكاوكلا ىأرف

 ناك ١ذاو ادج نكسم ىفجم هن اف ويصل | ىف هب طعس ال نا بجي نكلو ىل ذك

 ةليثف هنم ذخنا و لسعلاب نصعو شدنكلا قحسو ةعبر الوارهشا ةثلثل نطبلا ىف ائيم دلولا

 غامدلا ىقنو ةوقب سطع متشاو ةفرخ ينريصو قح !ذاو هيقلث اهناف ة أرملا اهتلمتجاو

 ضيبالا ىنوسالا قهبل اولي اء الط ل خلا عموه / انى هللا ةيقتةيديبا نهب يوك هني نا

 ةضيرع ةشيشح ىهروثلا نامل مال !ثرح * ة افصملا د دس منشني و ءابوقلاو
 ١١ لجر اك هبشخ نابضت و سململا ةنشخورا اك ق رولا

 كوش لوصا_رهطقن ههجو ىلع يذلا قرولا ظيلغلا يناسارخل أ هنم لمعتسي نأ بجو
 ةميظع هتيوقتو بلقلا حيرفت يف هتيصاخ ىلوالا ف بطر راحوهو هنع ئربتم بغزوا

0 

 . ةرفصو ةرضخ ني هنولو دارج

 روثلاناسل



 نكلا راب

 ايبول

 م

 ناب هر روعسكللاو ةزيف ةقبق 5رلا 0-0-0-0 ةيفام كلذ ١ ل

 هةهتنت-س #ةلسل انقل اي ل ا ل ل لم

 اشراك ترش ىلا 0 0 ,نايصل

 نم مهر دنزو عمف ن بجي ارح سار ا ثلاو

 لاقورقبلا ناسلهل لاقيرخآ | 1 ا لا ىطلا

 بيضق اهطسو نمومنيروثلا ناسل ةنوشخك نشخ ضرالا اع شرتغم قرواهل ةبشع يه ي*

 ءاد نمو لبالاو سانلاةنسلاعاجوا نم عفني ءاود يهو ءالحكةرون هسأر يفوالوط عارذل اك

 نظدق يقفاغلا نع لقن مث نامرلا بح لئثم نسلالاب رهظنر وثب يهو سراحل |ىمسي

 اضيا مسيو روثلا نذا سانلا هيمسي تابناذهو هب سيلوروثلا ناسلوه اذه نا موق

 اينلك ٌويو ءاثقلا ةحئاركاذه قرو ةحن ار ناروثلا ناسل نيبواذه نيب قرفلاو ءالحكلا

 رثكا ةرهاظ ةجوزل هيفو ل اة مث عالقلا نمو ةدعملاةرارحواضي !ناقفخل 'ن.هعفانوهو اخوبطمو

 ةابتشالادئاوفلا هذه تركذامنا لوقااناو اهتو ارطنيح يف يماشلاروثلا ناسا يف ينلا نم

 يلام اخ ادالبلارثكا نر وثلا ناسل نم دجوياميف دجوي ال كل ذل وروثلا ناسليف عقاولا
 البلا رثكا يف فورعموه لمحل أ ناين !«لرعت يول ضوقتلا نأ خيم نبا جيشا اهركذن 5

 دوس ا ةعارد 2 0

 كسلا هللا نا تا سلال. لليل ؛ رئلاع رس عا

 مس بسسس ينساب حيي بييشينبيبل حتي تنس ساس ستات سس سس سس سس

 0 دربكل 2-5 ا ا 7 00

 3 ادم فاعاو ىسونبلاج لاق لوالا خسانلا نص اوهس عقو هناكو ةرزب هقرو لدب نوكي نا

 نائسالا عجول عفان تاب الا اذه لصاو ةريغ نمرثكا ةرزب لمعتسناناف نيتيلكلاو دبكلا ددس

 8 000 دل طك ا ل

 يمغلب بطر هطلخو ةيلضف ةبوطر ةيفورحارمحالاو ساير اةاائاول»ع هل صمخلت اذا

 انني ضي

 ةحرفو
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 دهيحسسدج سسييسسصسصيس 00100 مو

 هحالصاو ثمظلار ديو ةئرلاوردصللديجو مونلا دنع هلك ًابنملةيد ,امالحا يري خ افنوهو

 00 ع ا
 00[ ”1210212101070<1<1”1 ا ا

 ورام سا ل 0-56 ردت ةميويل الاف

 ور سم ا مب سلب يما للاب _ تسلم سس تيس لل مبلل

 مس سس ع يي عسسل تمسسسسسا  ممحسسما سس صمم مس سو سستم تيما ممم تخلل تسل تسسسللا صصص سس سس تسسسمس

 1 ا و و يسم

 دما يعسع عيت نييصو سس ا
 مص سمو يس ييصيسسسمو امس خو ا سسمل سس سل لا ل سل سل سم

 يمل 0 1 نقي 1 وصخو : 0 ةناتلاو 1م ركاو ا

 غامدلاو ملا ىندي زيذينافلا عم لك ا اذاولعلا ع صايم

 ةرارحأ أ نمهيفام نكسو مفلاو ةثللا غب د هرشقبابطر لكا اذاو ندبلا بصختو ينملاو

 ىبل مدد ةسنا هع مجهم
 سس صصص سس سم تسص7ساسس تسمم

 نو 0 ا بست 0 يسب ع يي جي

 سمسسلا سسشلل سصسسشلل ا سيصلللطلل+ لا +م ل للا سس ا ممن ء هه هُك سدس

 ناؤيحلا لو رع انالاف 57 يدر هنبلف ن يع 71

 ل 1 ىبللا نم ه ىرقبل لوو لمان كلر اسنالا لمح ةدمل بس انمهلمح ةدم يذلا

 هك نومي ا ند ةدحملا ءأ دكا 3 2 د

 1-1 سم سل |

 مس سس ها سل ا يسم سس

 ا 1 : . ١
 ىوقيو تاسوميكلا ل دعي بياع نبللاو 7 هن دورد لو هن دورب ولع ةدرارح



 22 2----- )6 اسأل نو ل للا هان لا لا يسم ممم

 - يس ا 1
 مسسسسسا سستم سيلتا سس

 ١ هنال ع تسل يسا» اعلا هديوصدم 0
 ينيب تسب مسسص هم دشسللاا ا :ا!9-كيسسسسلم سمسا سسسسسسللل سسسسسسلل صم دس صمم

 يجمل مسلسل يصل يصل سس ممم تسسلم مسلسل مةهدشسلسلل هيل يسيل ديلا ديسسسم

 0-7 مهيف ةمضه و اونا هبا دا هبيطرتل 0 ةيوم دلا ىلا

 ءاعمالا ١" ىفام ج ارخاو قالط الاب ىببللا أ نبي دتبي ام اريثكو هلكأ اهيف داتعملادالبلا فرمتل اول سعلاب

 الهبقي نك ندبلا ىف ىبللا يا قرفتي مث ةيقروب اين الا نم هيف 1 ىلذو لاوتاذللا نم

 00 0 ههغل ضعب رس كيف نىلغ 85 -- ١ ,راالا 0 ةينبجلاو عبطلا نسبعو و

 عحيشسام حشا حيي سس تسوس سين تحسيس

5 يذلا طرشلاب ددسلا 2 7
اس اانا عال اذه دعب 

 2 د

 يسلم تسييس ةيسيسيسسل تسسسخ مييسسص٠سصل

 هيي ادله8ي نلف بسسلل سس كيسيمسلا تمس مسيسسسسم  تيمسسصتس٠لم همس سمسم تيصسصس تسسسسص٠سلل مسسسستعل مسيسست

 0-0-0 292910 0 تل ناموا رعر

 ةرخب أ هنم دعصتي ال تاروكذملا :ذهبرضي نبللا نم راثكالا ىا ةواشغلاو رصبلا

 ثفنو لاعسلا عفنيو درواملاو لخل اب اهبرش دعبرغرغتيو ضمضمنب نا هحالصاو ةجزلةريثك

 رسع نم عفان نثالا نبل يدوهيلا لاق نئالا نبل مث ءاسنلا نبلاصوصخو لسلاو مدلا

 ورقل ديج ةئرلاو بلقلا لاعتشاو بيهللاو سفنلا
 ردصلا ضارما لكلا عفان ةئرلاح

 حاقللا نبلو ىنلعلا ةحلصم ءابهش ناثا نمّنا دغلاب قاوا ثلث هنم نيقسي لوبلا ىراجمو

 احيشو اجنايزار ةقانلا قلعت نا يغبني و نينح لاق لاحطلا ةبالصو ءاقستسالا نم عفان

 مناي زارلاو سفركلارزببانوجعمر يعشل |قيقد نم يشعلاب مقلي :وافشرحو اموصيقو ءاب دنهو

 اضيابرشب و رشعلاركسو ىئلقاقلا ءامب برشيو لطر اهنبل نم مابا رشع دعب بلح#و



0/0 

 سمسم كح كاتمة يبكلاو ريتا كيلا |

 نكس دي نمسيو نوللا نسحب ركسلاب نببللاو ةيلضفلا ثا وطرلا

 ىبلو هيث املا ةرثكل ناقيترزعملاو حاقللا نببلو و يرقبلا فةينمسلا يارثكت 4 ةيلوساو وينص

 نوكي نأ هبشيو ينزارلاك اق ن .اث الاورقبلا نبل نيب لدتعمزعملا نيلو امهنم قرا ننالا

 زا مها ازيهر تكرتلا سان جدا ١ ىشاوملا نابلا نكس كامرلا نبل

 ماعطلا طحب نكل هلاعفا يف بارشلالثم .ه غلبي هن اهب نظن :سيلو ىوركسيواةنم نوبرُشي

 هثروا هنمدا نمو لسلا ىفشي دق دزانخل ا نبلو سفور لاق لاح لكى ولع نطبلا نيليو

 رجح . هيف نقلا اصوصخو لاهسالاعطقيو ةدعملا ىوقير قبلا ضيخ# نينح لاف احض و

 اذاف هنمسيو ندبلا بصختو ةرارعلا نكسيو ماعطلا ىهشيو نيمحأأ دي دعل و ندحملا

 اعفان نوكي هئاف اب ونرخوا اسر و اجوا ازرارقبلا لع اف لاهس | هباناسن ا هيقست نأ ثدرا

 ءايوقالل ءاذغوهو ربحص بتم م دهنم دلوني ديج ءاذغلارياكح م اعط ميتال محل ديل # هلم

 قلتو مهين ءالتمالاب ع رسي نال مهريغ هنامدا لمتحيالو دكحلاو بعتلا باص !و

 هدهع برقوهئاضعاوايلهاو اب رب هنوكو هفنصو هسنجو هعضوم وةربكو ةرغص بسح:

 "نسمع 27-7
 تاناويحل ا عيمج نا ملعا الوضف لقا يب دجل او لوجعلا نصر اغصلاو نًاضلا نم ىىنفلا

 اهل ةنوعملا نم اهنس# ءارط فام اهريبك 00 هلا

 اهبابش. نوهتنم نىلا تراص ذا اهناف بطر |عبطل اباهجازم يتلاو ج ازملا لادتعا ىلع

 لمكحنس مون ءاماضهن ا لضفا ليجاجعلا مول تراص كلذلو الا دنعا تسنكا

 دوج ناويس لل ه5 دلل فلما 8 بك م وح ن .ءامانضهنا لضفا يب دجأ م واو رقبلا

 ةهحختسسسس سيسي سس سس سس ل سس

 نشل ناي در مرهلاو فيجعلأو + اهيفةيزيرغلا ةرارحل اووقلنمساالاو ركذلا هكلاذكو ذلاو

 عزجملاو د نيمسل | نم الا راى وحل اا نرطفلا لاو لامع اوززتلا رمعالاو لتفانف

 همهم

ُ 



 0 11 ا موج ةسسسمسسسمل همسسسص٠صست

 اا لل ىلا ل سل را ا اتالم تس

 0 ممم نيام روج ا 7-5 ل

 ةراحلا شئاشعلاو ةيودالا ن ءامهوست و سيشل أو موصيقلارثك الا ف ئعربروزج نال

 بنرالا مك هححلو بذي يذلا يبرعلا لبالاوهوروزجت اه اهيف ىتلا نكاهالا ف نوكت يتلا

 ندبلل وقم ءاذغ مح للا ةدعملا ىخرت ةبطر ةراح ةيلالأو هناولاف ساد أح
 معصم تشيب تشن سس سل سس _ مسسسلسساسا تسلل سسسسم سسسسلعسملا ١ شسسسسل سس مس سس عسسسل_ لست

 نيمسلاو تنطر اهقولسمو ةبوطر لف أي يالا مودع هدول | احتسإلا بيزقو

 عض تل طي واذهو نطل اوشا اهنافعضيو ٌةدعملا ىلع ناوفطي نايدر مح ىشلاو

 اممسمنللم سسسسسلم مسسسيشس مس سس

 ل. هحالا نم هاا مضل عر د ين اخنذللا ىلا ةلاحتسإلا

 هر الس نسا سل

 متسلسل شت شسسل مسن جنسس

 0 0 عر قرورع 0 ضينيافلاو

 يبدع دست تقولا كلذ يناهن !فيرخأ أ مايا يفان دنع اننيطكلخلا دايصلاف

 دوف اهلقفاول |ء نادل |نم كسنقاق انضاا نأ فلا ان اويعلارت 2 ىلىل ذكو بنعل !لكاىماهنا ديأ

 ئتلا تاناويحأ | عيمجر اص كلذلو ىلذ لبق ناك امم لضفاو دوجا اهمأر اصاريثك

 اريثكديفدجب يذلا تقولا ىف نوكي اهنابضقواهقروور اجث الا ناصغاو بشعلاب يذنغت
 اا ول | عيمج يف صلصاو قنو ااهبةيذتغملا نادبالل اهواذغ نوكيو امحأ نمساو انادبابصخا

 نوكيرقبلا ةلزنمب ظيلغلا ليوطلاريبكل ابشعلاب ىعتري ناويعل | نم ناك امراص كلذلو

 اا 1 ل ل رام وللا الور ةمانيعو مم زرلا لوول قو ماتشلا فندي
 مدلاوان دب ب صخاو الاح نسحار اصرزبلا ديلوت دح ا نلاغلبو ظاغو لاطو ريكو تتشعلا

 لا [انملا ا يمملا يئطنرت ىااه اهنكمي ىنلا تاناويحلا اننا ودوجا اهمحل نم دلوتملا

 هلاح ن وكي اص نسح افزعااب!اعاو ج اعن ا دو هي

 ذئنيح نوكي بشعلاورجشلا نيبام يف يمذلا تابنلا نال هطسو يفو فيصلا لوايف

 10 هت 3

 - 222252522222222 2 حو

 - يو وو 7 نم و 2

 - تو 2 2 : موجات و

 اع حد نيام 5 نس ل 6
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 ل ظيلغءاذغلا !اريثك طبلا ١ يحلو ثابثلا اذه نهي ذئغي ى اهند اه نط رزع املا اقارب

 م الا وتلا مك هدا عالو ميم ةدوج ف
 تتهم 2تتت272ت2لصتتٌتل تت 251 2 0 لطي

 ةهسمباتصف تس جيس سس ساس

 ا ا ا مس يسال سل اسس سس سيسي تيس سي سس سس

 مص 0 0مم الا عيرس ةطلُغ 0 لعولاَو

 هيعتري تابن نم لصحت ةبوطر وهن ذال* باوصل ايملعا هللاو لبق ام ئاعدجزلءاذغلاريثك

 ذخ ويف سوينل اور اه ناخف !يفةبوط هل !ىلت نم قزتليف ةصاخ سر 5 ةردرج يقرعملا

 هنول ةحُن ارلا بيط ناكام نذاللا ىوقاو نزخيو صارقااهنملمعتو نوفصي واهنم
 ةيناثلا فراح لمرلا 0 + عوش هيف نؤكيال دبل اب قبدت ىل دتاذا نيلوهام ةرضخأ ا ى 0

 جورقلا لمديورعلا است عسو ماحرالا للم عشب تام لاح“ فبل والا قس
 أذاو عضوم ا هب نددو ثبشوا عوباب اب نهد يف لحاذا عاج هنألاناسو لامابنالاةراعلا

 أذا و اهنع دلوثملا لاعسلا و ثالزنلا نم عفن غامدلا مدةمةب يلطو درو نهد ين لح

 ةلئاسلا ةعيمل اود يتبل * يحس أ نم عفت هب نقتحا اذاو اهعفن ةيخرتسملا ة دعملا ىلع عضو

 اهقرو ةدعج لقب يهو ليخل | بانذا نيمست و سيلا ةيحل # ميملا فرح يف اهن ايب ع و

 نوو ادتيو ايناهنولك أي سانلاو مطسني كلو هقرو عافتراعفتربالو ثاركلا قر و لثم

 مدلا فالتخا نم عفناقوصسسم برشا ذا ةيناثل ارخآ يف سباب نىلوال ا ىفدراب اهريصتب

 حورقلاورانلا قرحأربابذع تيزو موهبطلخاذاو ءاعمالا ةحرفو طبلإ نوط
 وهوادج سينل اةيعأ قر و نماضبق دش اوهو س اديطسفويهلا اماو سونيلاج لاق ةنمزملا
 لاهسا هب ناك مب هب نقتح او برش | نا ياصيو اه دشيو ءاضعالا ىوقيل ى ايرتلا ىف عقب
 انعم م:تابوطرلا ناليسلو مس ءادبن الا 8ك رقوأ نهاره
 اهل لاقي ين )ا اهترمثو روللا قرو اهقرو ةبشي ةرج ةرمث ى ريف انضعلا نابل * انص زم

 نذال

 ريوق :اضعلا
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 ا هنمر غصا هناالا نوتيزلا قارو | هبشي بونرخلا لثمن هلا نيج رع ىقو ريف اضعل !ةنسلا

 همعطو ةرغص ىلا ضيب | هلخ ادورمح ! هجر اخريف اصعلا ناسل هناكبل ةبونرخ لكيفوريثكب

 ةرصاخلا اورهيطلا عجو د اود م او دعما

 ئش يه ةيرجرب ةبعل# هابلا ف ديزيو جور خخ 00 ةيربرب ةبعل

 0 ل زر ةرسلا ىلا كام زهابديش تسل وه قل * ف انض نق له ناجقز ولام ىل
 ففجب وة ديدش ةوقب نامسلا لزهيوهوالوسغم لمعتسيو هيناثلاف سبير احوقو ذنهلا

 ىوقي لدتعموهٌولْوَل * اهيوقيو دبكلا عجوو ناقريل او ءاقستسالا نم عفنيو ةبطرلادبكلا ٌولّؤل

 بلقلا مد ي ةصيدنآكلذو ءادوسلا نم نوكي يذلا عزفلاو ناقفخل | عفنيو بلقلا

 سيل اطاطس راى ات امومع بملقلا ىوقي غلا ولولا !كابشان ارفز نبأ ن كو هو هيف ظلغي يذلا

 يذلا ضايبلاهب يلطمثاجارجر ١ءامربصي تح ةرابكوةراغصر دلال خلع ىفقو نم
 نيعلا ةبوطر نم فل اللا كل ذي طع اذاو ةيلَط لوايف هيه أ صربلا نم نادب الاف نوكي

 جرنال |ض أوحوع أمد تليو قحعست ن ابن وكب هلععو 3 املعلا ضعب لاقو راشتنال نم 4 خاذلا

 بطر 325 قىدل !نفديو هنأ ةيف ن ديف قلعيو جرهالاض أامحع اهبومغيو ءان يف نلعجيو

 مورلا كلعوهو ضربالا نافنصوهو نيكطصم مجمل !تقره لدن يهنانامويرشعةعبرا لوكطصم
 سس س سا سحايب ب ب ب بلمسات. سس سشسنسل_ بي

 امل 0 !لباوجلوبطلوداو يبات بقو لطب اوىل صم يعطل امير ةرارستشأ ولأ
 ةدعملا ىوقيو مدلا ثفنو لاعسلا| عفن هو ةيقنيو:سأولا نم ما ع ولا

 لاقىلذلو ردنكلا ثكلذكو دبكلا ئوقب و ءاشجلاب حايرلاج ر خاو ةوهشل أقيغيو اهنبطاو

 نكسيورسكلارابجنابع رسيو وكطصملاو مغلبلا بي ذبو ءاشجلا فرحتو ةوهشلا قيفير دنكلاو

 ةيناثلا ىف ىط هرةثلاثل ا فراح ةقورعم لوصاوه ثاغم *غسفلاو يثولا نم عفنيو ماظعلا عجو ثراغم

 دب ظفف رع .ةغلا فدميو مضلأو 5 اكطصللااذكه» سوم افلا ىفو بتكل ارثك !يندجويةر وصلا وذهب (6)



 ( معز

 ىنيلم نمسم ءاضع اللوقم عصا ذهواهبف بطو ةيناثلا ىلا راح نوناقلا مسن ضعب ينو

 نضل دوروك /او ىنولا نم عفن هب دمضاذاو ةابلل كرحم ةئرلاو قلعلا ةبالّضل

 يفت دوسا هنمورولبلاب هيبشلا ينار دن ال اهنصو نيجعلا سلم هنمف عاوناوه سلم« سرقتلاو

 ل فار دن الاخ راص ةيطفنلا تراط تع - ىنخ داذاو هيف ةيطفن ةهج نم ةداوس

 اهلك -- تيامخلا الكل مت يو
 يمس _ سس سس. سسييننّشنسش) ش بسيسيإ””شبب سس سس سسسسسبب تسمن _ تسسس دست هه هش هه دسلل

 تسميه سس سل مما ل لل سسسنسس _ سنس 71 ا 1

 هت لي تحك هد لس + جل دنسينت مسسصسسسص نها لست كفمسا» فسم ظلم 1 2-

 مدستل مشتسسم سمسسلل ل سلا هديسشسيل شهيد ل شسنلنسسل

 ا 0-5 رادو لدم وابعلا 0 300

 ىقعضيو مدلا قرسي نمر نكالاواهذعيشيو ةوهشلا ممهيو عبطلا ةماخوب تحدي لو

 اماوةريثكلا ةبوطرلا باحصال قفاوموهو برجل او ةكحل ا ثرويو يملا للقيورصبلا
 يبرحبل اوه نيجعلا ملم وراكتتلاوه ةغاصلا مأمو ج روشلاوهنيغاب دل ملمو مجلراضف ءافحتنلا

 هللا همحر خيشلا لاق ايخولم * برغلا ةرجش يف دجوب عل هود برغلا ملمو ىنهبسلاو

 ةيرصملار اي دلاب ةر وهشم ةلقب ىه ةلجرلا باتكن عالقن عماجلا بحال اقو يزابخل أوه

 لكاشت يهوانوطترزبلاو يزابخل او يمطخ |ةجوزل نمرثكا اهتجوزل ةجوزللا ةريثك

 ىلا اهفارطا ناالا جوردابلا قرو ةئيه اع اهقر وو اهناصغاو اهتئيه يف ةيناميلا ةلقبل |

 ةهباشم ءارفصاهتره هز و تافاحأ اه هلم يهو ةمهدلا ىلا هلئ ام م اهترضخو ةرادتسالا
 سسسلا سسصسشسسسو سسنبيببب _ سس بيننا سيسبب سسسيسنلابب_ بسسس بمس ماياسسسما

 كا دا عدا اه1/ درت

 0 ل ل ةئنص ل

 طمس

 ايخولم

 شمشم 0



 طا

 نم

 ا ع ص

 جرهزيهام

 / ( مالزع )

 يذلا يبا شمشملا طاخوريساوبلاعفني ةيناثلا ىف سبايرا اح يناولحل او يلصوملاب صخب

 ل ىنكسي هسبأي عيقن يا هعبقنو هيف ىتلا ةديثكلا 6 كري ءاملز ندم رس للم لصحب ْ

 سمسم سسوس سس سس تسسسسس٠سم 0 ا ا ا ا

 ةنوغع ةعرسلةعرسب تايمحلا داويو هنم فطلا نال خ وخل |نمةدعملل قفوا شمشملا يا.

 هقاس نم جراخ قروهلو لخنلا لكش يف ذ هرج* زوم * شمشملا ى 1 لالالالا

 هعولطل وا ينوهوز وم اهنمج رخب دوقنع هلو ورنا يلو طخم ادج ريبك ضيرع سلم |

 ٌةدعملل بطرموهو وركسل 50 ويولح دنزلاو هلخا د معط و ضلاذ ا دوسي مر فصي مثر ضخ |

 هاتين سسيشستسلل ا تسسسسس لا مصل سمس ميم يسم تمصص٠٠ل تيسص٠*خلل صل سيل صل سمس ممل اسس تسسس٠سلل ةسسس٠سل

 0 سيم يصس 0 ل و ذغي 5 ديربت عمةسبايلا

 مع 2 دعضل تل كس دا را
 تح سل نر تل د مول وكم دا كس مل ا هتسنسلم سسسيسسسسي د تسيب تسسسسس سسس

 000 5 يكن 5 0 جازملا

 يي !١لنا دامهتسوبيو هنبو وطر يف لدتعمرشقملاو نسيايدرابرشقلا ال ةدوربو 3

 نسيلورشقمللا ن المال ا ةباومع عاش الخ فيصلا ىفاصوضخو نيرورحلل

 هده يبات سللل ا هلع سس تسلل سشتل شسسشس مخمل سلسل

 ناكتاو يارحيم نت ناد نثج اوال واراد لج شاطاف يا
 ____ >> 1 را اان الاانا ةلششا 10101 ياا

 0000 ل لآ ىف جنم 0
 272 م ووو للا جل ص ل ل ص سلسل حس سس حصص م سس سس

 طل 2 0 و و فو كس ليج ا اأر كيرس او دنا عاض 0 في

 هئاضعأ اس لا 000 هوما 0 0 ١ نبراس 4

 0 خمو 0 أ | نه دقي 0 9

 فورعملا ءاو دل ا|لصاوشقدت اكم نولمعتسي قرشملاو ماشلا لها تيأر يناالاهتقيقح ىلع
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 لهسي ناب: سوقنلاو لصافملاعجول عفان هنا الا تاعوتيلا دح اوه يزارلا لاقو 'وريصوبلاب

 عم خبط ناوركسلا عم برش نا لاقثم هنم ةبرشلاز ا دقم واهنمةدرابلا ةظيلغلا طالخالا

 ناصغا هلةيعوتي تابن نوي هيلز نام * ةئلثوا نيمهرد ناك خ وبطم ينةيودالا نموريغ

 قرولاريبك ن نافنص وهو هنم قدا هنا الا نوئيزلا قروب ةيبش هق ةهقر وو ريش نموعت اهلوط .

 اذاو ةثلاثلا ف سب اير احوهو ئدروهو دعج هظيلغ قرولا ريغص فنصو :دوجااوهو هقيفر

 اءيدَج لهماو هبراشأيق امبرو ديدش برك و مغ هارتعا عاصي نارريغ نم ناسنا ىقس

 الامتح ارثكا تابوطرلاب احد اوءاعمالا دارجنا ةيفو محلل | هل امغ لثمائيش لهساامبرو

 فينث لخ يف هنم دوجالا فنضلا عقني ناب هحاالضاو ةر احل |ةجزمالا باحصا نم ةبرشل

 قدمت لاطلا ىف تفجو نسهرو ككل طيس عئؤنلتو ١نيترم لخأ !هلريغو ةثلثوا نيموي

 نسوسلا لصا عم برش اذااصوصخو رفصا اءاموامغلب لهشيوهوزوللا نه دب تلو

 فض هنم ةيرشلاو سفركلا ارزبو نيتنسفالاو نوراسالاو ساحتلا لابوثو ينوجن امسالا
 لكو سف ركلاق روزا قلعاهقرو واهعو رف علطتاماهنم فانصا يهدصلخم * ءايوقالل مهرد

 اهنملو مجاحم لكش يفدن اماسوكنم ق , زاارون عيبرلارخآ ف علطي و ةريثك افوقش ةققشم اهنمةق ةرو

 لمرلا فت بنيريغصرخآ ف نصواضبا سوكنم ةرمحلاو ةقرزلا نيب هرون ناالا هلئمرخآ قنص

 هنم برشا ذاب درقعلاو ئعفالا قابرث يهورم اهلكةفاذمو ةرغص هيف ضيبا ةرونو بده هقروو

 اضيا برش مث ةدحاو لش نولا يل وب لاو ه ئعفالادب راشذخا ناو دحاو لافثم

 ةئلاثلا لوا يف سب ايراح شوجنز رم * ماظعلا صاوخلاو ةبيصعلا رارس الا نماضيا هيفا ذهو

 لمعتساو اسب اي هقرو ذخا| اذاو صغملاو لوبلارسعو ءاقستسالا ءادتب أقف او بيرث نا هديبط

 ةفيقشلاو عادصلا غفنيو ثمطلاردا لمتحا اذا م كلاوثاب به ذل سعلاب

 رم * ةظيلغلا حايرلا شفيؤ الوطنو امش نيرخن لاو غامدلا ددس جتفيو سلافلا و ةوقللاو

 راحوهو ةيرضملا ذك دلاب ةرجشل أ ىلت ىفست دقو برعلا دالبب نوكت ةرجش غمصوه

 دم

 كقدرزر

 سوعزر»
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 .١" لئمضيب ءابشاز مطر سكا ذا اغيفخاشه ائيدح ناك ام هدوجاو ةئلاثلاةجردلا ىف سما
 1 كلذلو ادج تابوطرلاو مغلبلل قفجصوهو ةسئارلا بيط معطلارم سلمارافظالا لكش

 نقوةعرسب نينجل اردح !باذسلا ةراصعو سمرتلا عم لمعتسا اذاو قتفلا ةيو دا سوه

 باصتنالا ىلا هيف ج اتحي ىذلا سفنلارسع و نمزملا لاعسلل ةالقابرادقم هنم برشي

 نها لبق لفلغب ةالقابر دق هنمذخ١ اذاو ءاعم الا ةحرقو لاهس الاو ردصلا بنجلا عجوو

 ًالميوهو ةنمزملا تالزنلا عطق نارخنملا هب عطل !وةشيرب ذخا !ذاو اهنكس نيتع اسب ضفانلا

 تيملا كسمي هن | نينح نفعتلا عنمي وهو اهتملظو اهض ايبولجاو نيعل ا ىف ىنلاحورقلا

 اشيشقرم#« براثعلا عسل نم عفني بارشلاب هنم يتساذاونتنلاوريغتلاو نفعتلا نعهظفحيو اشيفقرم
 نولب اهيبش هنول ناكام هنم راتخي نا ىغبنيو ساحنلا هنم ج رختسير اجيح الا نم نصوم

 ليزيو ةبوطرلاولجنو نيعلا ىوقي سب اير احوهو انيه ةنمرانلاررش م جووخ + ناكو ساحتلا

 ىنسبايراحورم * ضبقلا عمءالجلل :أربا صربلاىلع يلطو لخلاب قحس ناو ةملظلا ال

 عيمجو حرفم لادتعالا ىلا بيرق ضيبالاورملا نكلز وح امرملا اهنم ع اوناوهةيناثلا

 ىبللا عمةوامرطقيو تناك ثيح ةدرابلا د دسلل متفم مغلبلاو مفنلل للحم فيطل هاما

 تاراخبلا عيمج للحب هلوطن ىلع بابكنالا وز وح امرملا مشو عفتنيف ةعجولا نذالا ىف

 كىلذكو سبحتولقللاو نطبلا نيليولقملاريغو ءاعمالا و ةدعملا ىوقيو درابلا عادصلاو

 بحاص هيلع دةرو مامعل | ىف ضغلاورملاقرو شرتفا اذاليقةيب اعللارو زبلا عيمج ل اح

 يرم* كلذ يف ةيودالا غلب نم م ناكوانيب اعفن هعفن ندبلا ىف ةلئ اج أ حاير لاو عاجوالا يروم

 تاج وزللا عطقيو لهسيو هنم ىفطلاهنا الا خم اكل! لمع لمعي يرملا يزارلا لاق

 لحتكي و ناديدلا لت قيرلا ىلع ليلق عرجتاذاو دبكلاو ةدعملا ى 0

 مدوه ىسم * هباذا عوشاهبف جرخ ناو نيعلاف جرخب نا حابين يردجأأ بحاصوب ىسم

 ينيصلا ىلع تبنلا ىسم ل ضفيامناو اهبف جضنيو نيصلاو تبتلا ءابظ ةرس يف عمتج
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 ضنام سنمار يخو ينيصلا تفالخ ةبيطلا ةيوافالاو لبثننلا ىعرت تلا ءابظ نال
 روخصلا دحا ىلا عزفي كلذ دنعو هن وبح يف مكدنساو هترس يف كرداو هئاعو يف
 افن امر اجحالا ىلث ىلع ليسي و ذئنيحر جفنتف ىل ذب اذتلم هترس هب كتف راجح الاو

 هثوعدويو كسملا لضفاوهو كلذ نوذخأيف تبنلا لاجر جرخبف ليمامدلاو جارخلا

 ىنملاو اردان راجتلا هلمحب و مهكولم هلمعتسي يذل اوهو هل ةدعم مهعم جفاون

 طوقسو يشغلل دوج نبجلاو ءادوسلا ب اححصاعجشبو بلقلا ىوقي ةيناثلارآ يف سباير اخ

 ددس متفيو ة درابلا لوصفلاو نادلبلا فاصوصخو خن اشملاو ةدرابلا للعلا عفنيو ةوقلا

 عجو نم عفني نسوسو رمز ول نه د عم هنم ةس دعب طعس نا ةظيلغلا حايرلا شفيو غ امدلا
 لقم * عيرفتلاو بيطلا ىفالارتس ديب دنج كلذ عيمج يف هلدبو درابلاع ادصلاو نذالا

 ءارغلا هناكن وللا ىفاص ناكام:دوجاو برعلا دالب ين ن وكبيامرثكا ةرجش غمصوه

 بشخأ | نم عيش هطلاخب ال لالعنالا عيرس ئقوزال ىلع هنطاب ورقبلا دولج نم نختم

 ةيلصلا ماروالل نييلت هيفو ةيناثلا ف سب ايراخجوهو اة ارلا بنيط ن اطدبرخب !ذاو ةراججتتل أ

 مولي جل اهدبلاو ةئرلا ةبصق عاجو | عفنيو ةلهسملا ةيودالا ةدح عنميو مغلبلا لاهسنو

 لك ٌويو ةكمب جدو هو مودلا ةرمثو» ىكملا لفملاو ريساوبلا نم عفنيو محرلا ىقنيو

 قاروا ىلع عقي لطو» نم#* ةيئاملا ليلت ةدوفعلار يثكوهف سل دنالاب اماو ا ذيذل هجر اخ

 ةبوطرلا ف ل دتعموئلوال فراح وهو ءافرطلا ىلع هعوقو ةرثكل نيبكن ازكهل لاقيو راجشالا

 لاقيوه يئايموم* يمطخل اقرو لولع عقب يهذلا اصوصخو ل اعسلاور دصلل ديج ةسوبنلاو

 اراقر صو دمج دقو ىطاوشلا ى هلم هوما عساي كاف الا

 طلخا نارفقلاو تفزلا ةوق لثم يبث ايسوملا | ذه ةوقورفقلابط ولخملا تفزلا ةحّن ار هنص حوفيو
 مورلا شيتا شهر اريكوبس روع داجر فروا لنا كي راطإل) !ىلعاضيا لاقيو

 ربجأ 52008 ذهوريغتي الواهلاعب مه داسجا ظفحي ىنح > مها وم هب طلت نامزلا 1 ميدق ف
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 ينم

 يئايموم



 جرن

 ( موي(

 .١ عئانوه يئزارلا لاف ىلوالا ىف ةسباي يناثلا ىف ةراح يهو كلذ يف ةبربجم يهورسكلا
 ءامي هنم ةبح للعلا :ذهل طعسيؤراودلا او عرصلاو ةوفللاو جلافلاو ةقيقشلاو يملغبلاعادصلل

 طارق هنم فادي قلحل اعجولورطقي ةب نيمسأي نهدب ةبح هنم نذالا عجولو شوج زرم ا
 مرصح ء امو درو نهدب ةريعش نذالا نم مبقلا ناليسلو سدعلا عينطب وا ثونلا برب
 ءامب ج وسط 0 سؤ بق ناسلل ا لقثلو ةليتف ةنطيرلغج

 عاتعتلاع ءامب وا نسوسيمب طارق ناق اقفخللو قيرلا ىلع م ايا ةثلث ىقسيو نائسبس و بانع

 نبكلاوا ةدعملاب ةعقاولا ةمدصللو ةاوخئان ءاميواايو ا

 0 ا يشل اواو ايوا قيل تاو عب او

 روفاكو كسر ةبح هنم ذخّؤن قينعلا س أرلاعجولو ينامركن ومكو سفركلار زب عبط كبح
 ءامبطاريق لاحطلا عجولو نيبجنكسب طابق قانخللو طعسي ناب ناب نهدب ةبحرتس ديب دنجو

 عضوي دقو فرصر مخ طاربق براقعللو نا دجنالاو كيلا خيبط» امب نيتبح مومسللو ةريزكلا

 ةيبش قر و هل تاابئو»و نسارلا بحو ضب !يربل ا يلبج' ابييزلاوه جزبوم * عضوم ا ىلع

 اياوز ثلثت اذ ص محللام لئمرضخ ىلغ يف هرمثو دوس ةمئاق نابضقو يربلا مركلا ق روب

 ةجردلا ىف سايراحوهو فيرح اهمعطو ضيبا اهلخادو داوم يف ةرمحلا ىل ااهنول شح

 اهاقن لدتعمر دقب ءاريثكلاوهو صلصم عم ناك !ذاو ةناثملاح رقي هنالر طخ ةيقس فو ةثل اثلا

 مالكلا لقث ليزيو سأرلا نماريثكامغلب ج رخاردنكلاو ىيكطصملا عم تغضماذاو

 هب دمض | ناو ةثللا ةبوطر بهذاو نانسالا عمجو نم عفن هب ضمضمتو لاخلا عمم خبط اذاو

 سوضلا بقث هب يشحو نار طقب نجعو قحس اذاو رعشل ا هيف ثبنا يبمغلبلا بلعتلا د

 ىمسياهنم ليسي يذلاو مورلاد البب نوكت 3 ةريبك ة رج غمص يه هعيم * اهعجو نكس

 ةعبملا اضيا ىيمسي ةراصعلا نم قيفرل اف ةرجشلا ىلت ىيسلرصعي دقو نب الاو ةلئ اسلا ةعيملا

 فنصوداوسلا ىلا نوللارفص|طيلالب 20011 ب897
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 رثكاو ىطلاووضل او اسبي دشا سب ايلاو لوألا ىفةسباي ةيناثلا ىف ةر اح ةلئ اسلا ةعيملاوورضلا ٠ ظ

 ثمطلار دنو ةحوصبل او بطرلا لاعسلا نم عفنتو ءايعالا ةبلطا يف لمعتست ةلئاسلاوانبيلت

 سجرن ف وبلا !تفرشح *ةدءملاةلبو برجلا نمةعفان حورفلل ةفيام وهو

 ربش نمرثكا اهلوط قر و اهيلع سيل فوج !قاسو ثاركلا قروب هيبش قرو هل تابنوهو

 ريدتسم لصا هلو ةيريفرفلا ىلا هنولام هنمورقص | عوش هطسو يف ضيب ار هز اهسأر ىلع
 ةسوبيلاو ةبوطرلا ىف لدتعم (ةثلاثلا ىف ليقو) ةيناثلا ىراح ةرهزو سوبلبل اب هيبش ضيبا

 لسغيو و لجو قفج:و ةنجالا طقسيو نطبلان اديد لتقيو ندبلاق امعانمةظيلغلاطالخالا
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 ركذاهب يلطو تقح#و تجرخا مث ةليلواصوي بي < نبأ يمه ارد ةثلثدلوص | نم تعقن ا ذاو

 هلع سس. جي سس سا حشيينتنبلا سيسي ا حس سس سس سس سس حشا

 هله  ة + + ههطهطسسلةب+بل طا ل ل ل لن ا-لعملللعلسل

 متااشسلل سس سس سس سس نس سس سس اس سس حا حا سس سس سس سس ل سا

 مسي سس سا سس سس سس سببشبيتببج سس سس سس سي ل ل سس سس سس سس سس سس ااا

 رفصا والعف لووق١ نيمسايلا ىاالا هنه دكه نه دو هلاعفا يف نيمسايلاك ةيناثلا ف سب اير اح

 مارواو نانسالا عجوو نينطلاو يودلا عفنيو ناديدلا لتقي لمرحأ ارونك رونو ارزب

 ساطعلاب اهجرخبور دصلاو سأرلاىفةنئ اكلا ج ايرلا للخبو بلغلا ىوقيو نيبوطرملاو

 سل مب

 سجرن

 : أح ناس هلصاب بيضقلا ىل دنا ذاو ابيصع العف هعم لعفو ةماق اهب دمضوهسأر نود نينعلا

 نيرست



 كلا
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 5 .ه« اعيرذالا هش !لهسيفمهار نائل ل امهر د نم نوقسي ناس ارخب اموق تيأر يزارلا لاق
 لولوالا ف سب اي ةيناثلا فراح شوجنزرملا ةحئارك ةحئار هل تابنوهو ربنسيسلا هل لاقي و مامث ع

 جازملا يمغلب ناكاذا اصوصخو يغامدلا حورلا جازم لدعيوةدرابلادبكلا مارواو

 * تيما نينجلا ج رو ثمطل ار ديوهورهزلاريبكلا يماشلاو يمورلارفصالا ةدوجاو

 . ةيناثلاف بطر دراب سورعل ا بح بحل لاقي كلذار سورعل ا مسالا اذه ىنعمواةيمنوهرفولبن

 هتمسسس مساس _بملسسس ةهةهدشسيسيددلا ااظامهللطسسن4+هطهُه2ل8_ ءلل_+ه٠+ لطب ب

 تينسسل اس سسصم ا ل ا

 ميقا نانإلا ] ةيداضلل بهز |١ نهرو وطلع هيفاةيتماتل ةراحلاة دعملا ىفو اولح ناك ناو

 نيليو بنجلا عجوو ةصوشلاو لاعسلا هبارش يعا عفني فيثكتلا ىضنقت دربلا ةديدشلا

 توفل نم فنصوهو هترارح نم لقا هتسوبي ناالا ةيناثلا ف سباير اح عانعن# ةعيبطلا

 ىوقب ارهوجلوقبلا ىنطلاوهو اريسيءءابلا ىلع نيعي ىلذلو ةيلضف ةبوطر هيف يرهنلا

 د8 ميل ا دس هم سم م سس

 يسم يس ل بسسس  سسسساب ل مس سس سس سس همس سسيننب سستم. سسسن

 عضم ذأو هنبجن عنميف ىبللا ىف عضوي هنم تاقاطو ةابلا ىلع نيعيو نوكطصملاو دوعلا عم

 عني و ةبيجع ةعفنم هنم عفني برقعلا غ دل عضوم ىلع عضواذاو نانسالا عجو نم عفت

 + ناقفشلا عفنيو ةيبلقلا ةيو دال نموهو كلذ يفاءاود مج اوهو هتروب ادامضريساوبلا باحصا

 نام يودنلامارو عفتني بارملابو لامسلاو قلل عفان كسلا وووللباهث ام نم ذضنملا



 لا سس يس كلا مسا قرا تق ىلا ا

 تسييس دو هههمعسمم تسيسسلا سس سسسع صصسشستسس يصمم حصل بسس همس مصل مص سس دم مي مسلس هيه سل مسسسسل مميش _ ميييسسلل

 ثازياو ةبلختلاى درتي ىلا هس عمو ا

 اذان اههالاو و ييسملا ن أ نم عفنز عاملا هي حيونت نجل روز صتملمهاناوتابلا

 نوهكلا وعر هاون اع نوع زلاب نقلاعبت دنع نبا يحس نم عفناولقم هب نقتحا

 بارشلاب برش اذا ماي ةيناثلارخآ يف سب ايراحوهو نومكلا نمرغص اوهو ىكولملا

 * ةدرابلا ةدعملا ىوقيو حايرلارسكيو ماوهلا شهنو ثمطلاو وبلا رسعو صغملل

 برشي بيلحل ا نيللاكى بل اهعلطل مخلط اهلو ةلخن لثم ةرجشر مثوهو دنهلاز وجوه ليجزان
 لخ فقث اك ناكو للخت دغلا ىل | عش هنم ئقب ناف ايوق اركسركايف هذخا ةعاس

 بطر ةيناثلا لوا يتراج رانا عي هب أر هتيف.سيماوجلا مول هب. عيطت

 مرحسا وةابلاو ىنملا فدا ازوهوولح ء ام هيف ىنذل | ضيبالاأ ي يردتلا ةدوجاو ئدالا ف

 «رادحنالا عوطب همرجو قينعلارهظلا عجوو ةناثملا دربو لوبلارطقت : نم عفنيو للا

 ةوتفنم ةريغص ىهو يدنهلا ةنامرلا عامق اوه ليقو ةريغض امر عمتك وه كسمران

 ىل ذك هنولروناهطسو ينوةرفصلاوةرمعلا و ضايبلا نيب اهنول يف ةدرواهناك

 هل لاقي ةرجش ح اقفوه يزارلا لات ناسارخ نم هب نث وي ةبيَط هنت ارو صفع همعطو

 دبكلا وة دعملل ديج للعم ىفيطل وهو ةيناثلا ف ساي ئل والا فراحوه و سيس اف راف

 * لبنس هلزو س دسو قتسفرشق هنزو فصنو ليبجنزلا نم هنزو عبر هلدبو نيتدرابلا
 ىنيدرانلادبق اذاف يمدنهلا لبنسلا هب داري اقلطم لبق اذاو ةينانويلاب لبنسلاوه نودران

 ا نا لجل يرسل اجامل ئيطبلت الاب

 يشغ هتمش !ذااهنا ناسا 0 0 ل

 عا دامضوابرش برقعلا عسل نم عفنيو ةيمغلبلاو ةيساجلا هار والا للحي وهو برجم اهيلع
 ع

 ندر
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 : عفان ددسلل تاغم بي ذم للح«فيطل ةثلاثلا ف سب اير اذيندك دعم يفرثب نم جرختن 20

 لا |اسم 8 اجوا ند

 ع عا ا ا ل رسم

 جرافلا اا لا وجا ةالاركاف فورم تاب لصاوم 2-8

 ا 1 777710

 هد حي سيب بسسسسب  بسشي”ت ششي” نيد ا شينبب_ب جحبسسلل سسسللا

 مم مسلم سسسسسسللل يمسسستا تسسلم سلب يسن سيتم ملمس همس ل _ شت دش شلش اسس سسنسللل

 00 ل ا ال ارش اماما يف

 ةدامللاب ذجو اليلحت هلعف لعفيف لهسملا فيطللا لصفن !هيف يزيرغل ار اعلا لعف اناذ

 نضباقلا خويعايلا فرامل هوجأ أ نامز دعب هبقعيو :رفتسي لوتح لصافملا ىف ةحبترملا

 ٠ باباكناو لاس اس دوع عنتمبف اهيوقيو اهضبقيو اهدر ييفذف انللاو ءاضعالا ىلت نئاع دربو

 رض وهو لصافملا للع يف ءايشالا عفنا نم ناككل ذل اهيلارخآ عضوم نم باذام

 ةثلث نم حو بطملا فو نيمهرد ليلا لاقثم نم هنم ةبرشلاو اهبوقي ام عم نكيلفا دج ةدعملاب

 ١ ةخالوهوةدومعملاوهانومقم * بيبزلاو درولا عم مهار تل

 اهيلغ ةعبر اواعرذا ةثلثى هودن اهلوطو دح او لصا نم اهجرخ“ ةريثك ن اصخاأ هل تابن ىن

 لا دلو لتلك الشفرات ولو تاز ود هو ديل ا
 س أر عطقي ناب ةبوطرلا هذه عدت دقو ةبوطر نالم ةح ارلا ليتث ضيب ادضعلا ظلغ يف

 ةدوجاواينومقسلاوهو عفرتو ىج ىنح بلك رثفوو تق زق و | فددص يف عمجتو لصالا

 . موعيم رم ذختملاءا طعس ا 1 0 افيقحا هداك 0

 هك اسست



 مسي ميسي مسسسسللل يسمو يطل سيم سيصل سمسم تحس صل سحلب تمصخسسسمو سمسم مسلسل ممم ممم سبل حصل تمسسلا سس

 تصبو سس مسمعم سس مصمم سسوس تسمم

 مح يسلب اتسسمسسا يسيسسسسسلم سلا تسسلم سسسسسسسللبلا مسسلسلل ميسا تمسصسسلل ميممسسسلللا سسسسسسلل يسيل سسسسم

 00 ب :لا ة>افتلا 7 دال ةحافتوا

 هيرو اذالا ضحيو ىيكطصملااضيادت اهيلعم نم هترضمرضي الو هلاهسا لثمال اهسا لهسي

 ب ودقسملا رذسم نادتنبجو اري حارا حسرفا ناخب جوار

 عم هنم ءزج برش ناو ةلماكة نس نيعبرا هتوق نيقبتو ةراسل ا ةجزمالاو مح !ننهاط

 0 اه كيا ستييسشعل ا
 سس ممسسمسسل تسسمسسسم مس سسسم همس سسسسج سس ا د: كششل تل- م مسمسسشسسلساشاا 65 لس سا دس سم

 ما اتا سل ب امم سس 2 تحسس سا مسسساتا_ سل مس مساس

 همس سس سس ا م ا

 شسضنالا# اسال تيدا رم لقول ( ولاو 5 و 5 نما سوو
 حبيس شتس سلس سنس 101

 م دا م .ينندسفشاو 3 انبي ينال دن

 200 7 و ا ل وح
 هس عم ميسم مسيل كلل سس مس مس

 ةبوطر هينىيلو الاف ساير اح ةرضخلا صف انرطنلا يمس دعج قر ولا ريغص هنمو دوسالا

 عقتيو ا داعب لبلانلا عاقب توواوراوق وقلا بكرم قلسلاو بجواب ميو وام ودب

 رطقيأارناف هوا و ةوقللاب به ذيف ىكركلا ةرارص عم هئامب طعسيو لسعلاب ء هل ابوقلا نم

 هتراصعو ثغمو ءاذغلا ليلق ةدعملل عيدر همرجو هلصاو عجولا ن حسيف نذالا ىف

 لباوتلا عم ذخا اذا منلوقلل ديجهٌؤ امو وةلاخنلا ب هذيف نأزلا رلا اهب لسغيو لمقلا لتقت



 او' نمس

 لج .ر فص

 (+8م68)

 ْ دعي :دررمخلا ىلع بص نا هقروريصع نا مهضعب معز و لفثلا ج ارخال هب نقحيو

 ةلهسملاةيَو دالا برشت دقو تاعاس عبرا دعب ازمخ هبلت لاخآأ |ى اع بص ناوالخ نيتغ اس

 ف صم يدع دج ٍِ 0-6 - -- 06-6 ١

 5-5 ناسا زول ارا نمد 00 43 ااا الا لا

 17 افلا ضيبالاو 4 ةبصق ريصع ند نوعا جك يوراولا نتانتملا نم ا

 ةلمجلا ىو ةرارح لقا ناكضيب ا ناكاملك ظيلغلارمحالا مث بلاوقلار 27 ابل
 هم سسسلل سمسسللا يسلم مسسس

 هيصقو ةبوطرا !ليلعتل نولوالا ةخردلأق :ا هيف سببلاىل ا 011
 كسي شلال مدلنابلا هسيسسل تسلل ملت ل خش س سشسالل_ سسسسس سس

 ااا ع غد املك و يف ضن 00 ةرارح -- هعبأ يف
 ١ ىلا الا: دغملا ةنا اد 1 1 ا و ل الا

  مسسسسلاو سس مسسلا سسسسسسلل سسسسلا سطصصسسللا تس صل مس ل ل صصخسمسس تيس سملس ةييصس

 يو "نايتس 2 0 0-0 0

 00 يل دنع هنم نعم اذن نأ ا ب 0

 صو ةئرلا عف وب ميس

 تمص ها دال طا تيس هنا
 ا اثدمسلا همس سشسسما مسسسسسلالل مسسسملا سس ٠١ سلب يسسسااب_بمسسمسملا

 0_تتلا تتش تشتت تيتا تلم ياس تشم لللاالا ت سل ت 5

 سشهن ىن ل هريغو 5 1 اصوصخو - ذي وأ

 0 ومس قارا اعلا

 همس ل بع 2
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 لاهسالا نم عفني ىل ذلف ميتفت هيفواضبق لقاولحل او ضباقهرهز ووه ةيناثلا ف شباي
 2 دل ا 4 ل سسسمسلا تسسلم تسل بسسس مب

 تحمس حسم ميسا مدييشسا ل كامي سلا سلا سسسسب سمسا بسسس: _ مس سس

 ةئرل ا ةبصق نيليو لاعسلا عفنيف ضبقريغ نم نطبلا نيلي هبح باعل ينا هباعلو يوارفصلاو

 حافتلا برو« فبةهحصلةدم قبيل جرفسلا برو جتلوفلا ثروي لجرفسلا نمي اهنمراثكالاو
 بطر دراب مس # يمغلبلا عوقلا عنمبو ة دعما ىوقيهبيملاو ةيئ ام ةبوطر نم هبف املا ضمح

 مس دل ار يثك نوكيالو ةعرسب نئنيال كرت اذاو هل تنال يذلا معطلا ذيذللاراغصلا هدوجا]
 متسلل شا سس سس شن حر يسار

 . ءاملاةاوام نوكي ياروخصلاو ا لمرلاوا'ضارضرلا هلخمو ةاو امو ارم ناكنا

 هت الضف للقت عضاوملا هذه يف كمسلا هك + نال يروخصل اا وايلمرلاوايتضارضرلا

 لضتاوهفءالا نيرجل ةكرح يقالباقم ةولعلراهنالا ىلا راحتلا سم لقت موو
 لان لحي سدنكل ذي لقا دبتعإ[ركلججسلا رابط وهو تول اسمان اجت ]لو
 يذلا فالخب ناسنالا جازم ةمئالمهتبوطرو ةيلمرلار اهنالا ف يذلا ىمسلاةدورب

 لثع ةرارحلا ىلا لئام ىمسلا ضعبو داسفو ةيمس نعولخبال هناف م اجآلاو تامل ىف

 ةقرلا ىلا همدو ايئامامغلب دلويىمسلا نم يبرطلاو نسياو حان اكق تعا ناك املكو هيلع

 عفنيو عبطلا نيليارارههب نقتحا |ذاواهلسغيو ةنفعلا حورقلا نم فنيل املا كمسلاءامو
 ىوقيو عالفلا عفني هن ر حمو ظيلغلا مغلبلاو ءا دوسلل طلم خيرطلا و كرولا مجأو نره

 اراخح لكّؤي ىمس لكىل ذكو هابلا ىف ناديزي جهامراملار موكلاو ةللاورومعلا

 جازملادرابلا ةدعب لكأي نا بجبوربزاب الا عمر مج ىلع ببكملاةدوجاو لصبلا عم
 ع٠نه
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 1 لاق جذاس# يركحسلا| نيبجتكسلا جازم امتلب و امهوحنو يرملا لي .نولاو نيلييلجلا

 يدنهلا لبنسل |ىنعا نيدرانلا قروهنا نومهوتي اموت ناسو دير وقسيد ةلدايصلا خي
 لق نيدرانلاةحت اراهتتحُت ارهبشت ةريثك ايشادجوت دق و محن ارلا هباشن نم نوطلغيو

 دنهلادالب نم نكاما يف تبنيرخأ س نجوه لب اونظ امكوهسبلو جولاو نو راسالاووفلا

 ناكاص هدوجاو لص هل يلو ءاملاس دع ةلز مب ءاملاهجو نولعوفطي قرووهو تامحاهبف

 ةحئار لص عش هيف اهبيط ةحئارلا عطاس قرولا 3 هد ناوسلا ىلاو ضايبلاىل اهنول اثي دح

 وتب ةهيلطءاو .دلا ذه ٌةوفو ئدرهن اف ج ركنم عوش حت ارك هتحل | ريذلااما ولينسلا

 عظويو ناقفخأ أعفنيوهو# ةدعملل دوجاو لوبلل هنمر داو ةيناثلا ف سب ابر اح بيطلالبنس
 (صاقرور مخصا ىربلاو يرب هنهو يناتسب هنم با ذس + ةهكنلا بيطبف ناسللا تحن

 اوهو عامجلا ةوهشو ينملا للقي ىلذلو فيغجتلا دي دش ةئلاثلا ف سباير اح ىناتسبلا

 قاونفلا عقني و هنه دب اخيرمت ضفانلا نص عفنيو ةيمغلبلاة دعملا ىوقي احاير 0

 ْ يف نيمهر د موي ياك هنم يرش فا عينضتلاو قع نلاو جلافلا نم عفنيو يئئالتمالا

 . اوكفلاةفلتيو هملظي ريثكلا و سبلا فحي هنم ليلقلاو عرصلا نم عفني كلذكو نيبجنلج

 ناطَم ةحئارلا هيركلك نال كلذو ةهيركة حت اراهل ىنلا ء ءايشالارئاس لعفي كل ذكو

 ردك عش هنام بعشنت لؤطلا ىلا دوساوهو هلصاهنم لامعتسملا سخرس# ىناسفنلاح ورلل

 اذا عزقلا ب حو دودلا لتقيو ددسلا متفي ةيناثلا ف سبايراح ةر ارمو ضبق اهمعط يف
 *نوملاو ءايحالا ةنجالا ج رضيوحنل ا اذه نلعو ل سعلا ءامب لبق اثمقعب سرا نزو هنم برش

 'جينط يناسو اج لوبلارسع نمو 1 د أوال فر احورس

 ١ حورتو مدلا ثفن نم عفنيرمخب برش وابطرزوجل وا قرولا قداذاو ةزوجو هقرو
 "خلاب طلخو قداذاو مدلا عطقيو تاحارجلا قزنليو لاعسلا و سفنلارسعو ءاعمالا

 لغتلاب ةهيبط واهاوق ةدعملا ىلع عضوو بذع تيزو مومب طاخاذاوراعشلا دوس



 (مم10)

 بطو مركل اد امرب , لهو هنطب قشو ةفلرط اب يمر اذا نيلولببملا عقب يىرهن ناطرس

 تا | شهنو بلكلا بلكلا ةضع نم هقرحب# برش عفنبو مهل ءاذغ صلصاو ها دلل

 يبرحبلا ناطرسلاو لسلا ندو مدل !ثغن نم عفن ةأرمانبلبترشاذاو هباناميعلا كك

 هب انك يف يميمنلا لاف برطقلا جارس * انرحم لاعك الا ىف ز لخدي يرجح ع

 ةرجشلا:ذهو منصلا ةرجش مسي و داقو ١ حوربيلاوه برطقلا ج ارسدشرطاب لو 0 ١

 ناكو مالسلا امهيلع دّواد نب ناميلس ةرجش اهنا سمرف معز و ةعبسلا حج رابيلا ة ديس يه
 معزوةدرملاحاورا هل عاطنت تناكو بئاجعلا عنصي ناكاهب وهمت اخ صف تحن عيشاهنم

 ل ان مث برغملاو قرشملا ىلا ةريسم يف كلملا نينرقلاو ذرب دي ناك ةرجشل ا هذهب نااضيا
 س اوسؤولاو ةنجل | نمر ابكلاءاو نالا نم ءاد لكل ةعفان ةكر ابم ةرجشل أه ذهو سمره

 م ةروص يف ةرجشل ا ءذه لصاو لقعلا ناسفو ماذجلاءادو عرصلاوةوقللاو جلاغلاو

 سأر طسو نمتابنلا اذه علطم و ناسنالا ء لاضصا ناطلو نيلجرو نب دديذ مئاق

 اهتحت ار وةحُت ارلا هبي 55 نوللا ء ءارمح ٌةرمُث ه و قيأعْلاقرو لكاشي اهقروو منصلا كلذ

 تعصتياهعلق نأ نومءزيو تاموركل أو لابجلا ىف نوكي اهتبنمو يزبللا لسع ةدعت ارك

 هلويب 0س و درع يفرم زا هنا كلذو

 قرتح ا 3 عجازو 57 ا نويل

 يذل |جربلا ىف هعمواخيرمللانر اقم نوكي ناب هعلف ثقو يف رمقلار م انو ١ عا فقب

 0 سم ب اياب نابالا هل كميل لبو ينوه

 يرهن ناطرس

 تالا



 سويلاسيس.. .

 نويردنةولوفس

 ر وقيقس

 لالخ 01 يكتب ناب ىنسناف نئرلسلل نب رام قمل لي رطل والف ديلا اعوان لطفافتم
 فائضاوهو سويلاسو سويلاساسو سويلاسيس * باوصلاب ملعا هللاو ف ةوخالب نامنالا
 ليلك ابهيبش ليلك | هيلعو نسبها هناإلا عا ايو ارلإ قووإاهيبش قزاو هل تابن نم لنص

 هل بشعوهورانلادوقو 3 ليمتاب كك ا ودضءنمو ةنمو رم فيرحوهالوطلا ىلارمث هيف تبشلا

 يمورلا ا ب را ي4ي رزق( فزاد همر قي وطع ةيفةفارحلا ىلا همعطر ددتسم ريغصر زد

 عاجوال نكسمىنطام للحم ةيناثلا ف سباير اح هفانصابوهو اضايب دشاو اليلق هنم لوطاو

 0 نمزملا لاعسلاو سفنلارسعو وبلا عفني و دماجلا مغلبلل بي ذم ةنطابلا

 عفنيو خبشلا لاق لكلا عفنيو لوبل ار دبو ةدالول ا لهسيو صفملا نكسي ىل ذكو اعم

 قيثكلا وه هنم ىيجل اق داهنا الاثنا ركلا ةبشي تابن لض اوه دعس | دج عرصلا نم

 سبايراحوهو ةديدش هتفارحوةريصق ةْسيِشحوه يذلار طعلا ضامضرنالارسعلا نيزرلا

 ظفحلا ىف ديزي و ةثللا ءاخرتساو مغلاو فنالا نفع نم عفنيو ةهكنلا بيطبوهو ةيناثلا ف

 ريساوبلاوا دج لوبلاريطتتو ةناثلا عض نم عفنيوة اصل أج رخبو دبكلاو# دعملا سكو

 #* * ماذجلا هنم فوضت ةنمراثكالا ليق ىلذلو مدلا قرحوهو 1 محرلادرب 2

 لاقرسللا قكب ةيرصملارايدلابرطعلا ةعابو نابرقعلاب سلدنالا لها هفرعي نوير دنقولوقس

 . دحاو لصا نم هتينه اير دلقول اوفسدل لاقي يذل ادودلاب هيبشق رو هلتابنوه سو ديروقسي د

 مبافسبلاقرو لثم فرشم هقروورمن الورهز الو هل قاسالو ناطيح ينور وخص يف تبني
 لولوالا فر احوهو ءارضخابلعلاو بلغ زاهيلع ةرمحل ا ىلا قرولا نم نلغسلا ةيحانلاو

 اموي نيغبرا نيبجستكس لونت اذا ةيبجع ةتفنم لاعطلا عفني للص ىيطا ةيناثلا ىف ساي

 ناويحو» عيمج نبال انروقتقس * ةاصحلا ثتفيو ناقريلاو قاوقلا عفنو لاحطلاب هذا

 ٍلخ ديو ل مرلا ىف قوعشسي امموهو رصم لين ولت ي ىتلالاصرلا ىف دجوي لرؤلاب هبشلا ذيدش

 واب لرولا نا لرولا نيبو هنيب قرفلاو ياما لرولا ةناليف كلذلو ليثلا ءام يف
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 لرولا دلج ناو اهنم برقي امو لينل ا طوطش قل | يو ًايروققسلاورح اوجلاو يراربلا ىف

 هابلارصا يفاصوصخو ركذلا اويل |! ذه نمر انخم أو روقلقسلا دلج نم بلطاو سشخبا

 ةوفب هابلا ضهني لبق هرس يل اوح و هبنُد لصاو هنئم يليام هنم لضفالاوةب رجن واسايق

 هنافعيب رلالصفوهويف داصي ىذلا تقولا و سدعلاو سخلا نموسحب الا نكسيال ننح

 موب ىف ليكذي نأ بجي دافسلا لبق اصوصخو اعفن غلب نوكيو دافسلل مخي تقولا اذه يف

 غضوم يف لظلا ىفاسكتنم قلعي و قشلا طاختيو اسلم ىشحي و ىنظنيو هفوج قشيو ةديص

 وهف هحولمماماو ةيناثلا ةجردل ىف بطر راحايرط مادام ناوبحلا اذه محل و ءاوهلا لدتعم

 رثكاوا لاقثم زو هنم ةبرشلاو ظاعنال!ىوقيو باصعالا عفنيوهو ةبوطر لفاو ةرارحدشا

 روقنتسلا عم اجل ب حاص لاق مث بارشب وا بالج عيتيو ضيب ةرفص يف برشي لقاوا

 الا ةيرصملار ايدلاب |ذهانرصع يف فرعيالو عيمج نب !ةركذ يذلا اذهوه ةقيقحلا ىلع
 ءاتشلا م ايا يف :ديص ع قيامرثك او بلطي نأ نسعى مل ةرهاقلاب انيلاب لج اهنم مويقل ا دلب يف

 كثيدعلا | ذهو داصيو هبرفظي ذةنيعفربلا ىلا هنم ج رخ ءاملا درب هيلع دتشا اذاوهو هنيعبرا يف

 غمصوه حر خيشلا لاق ينيبكم * مزلخر حب يفودنهلا قروقنقسل ادجوي دقو ليق هبف كشال

 هيعون دوجاو اينيبكس ليستسي اعون ةنقل | نم نا ليق دقو اهغمص يف لياهيف ةعفنم ال ةرج

 د ضايبلا ىلا هجراخو ةرمحل | ىلا هلخا دبرضي يذلا ئفصالا فثكالا

 جتاافلا نم زر ىنطلم لاحم ةيناثلا ىف سباب ةثلاثلا فراح وهو يناهفصالا ةريخو ءاملا ىف

 درابلا عادصل |عفنيو ابرشو ةنقح ل صافملا ىف يننلا ةناملا لهشيواهراتو او لضعلا كتهنمو

 عفنيو نيعلا ىف لزانلا ءاملل ةيودالا ل ضفاوهو هب الاحتك ا رصبلا ةملظ نمو عرضلاو
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 ١ ءاشحاللوقمضباقوهو ةيناثلاف سب ايرئلوالا قرا > جانملا كارلا لامعو سنن نول عيلبلا ,

 عفنيو ةعيبطلا لقعيو هابلا فديزيو بصعلا عا ميو ساو لادم كبييططا قاف

 ليطتسالا سلمالااضلا نوللارمخالا رابخالاةره :”قانصا يه هحيلم # فزتلا نم

 دوسالاو هضيقيو ناسللا ع ذلي يذل ةسئزرلا يكديلانلا قبلنا ون الا ظيلغلا دوعلا

 ةظيلغلا حايرلل ةللسم ةثلاثلا ىف ةسب اي ةراح ينو هبشخ يفريخالو هو احألمعتسملاو يدر

 ديكلاو ةدعل اور دصلا عفنتو ةلهسللا نيعت اهليلحتبو ةضباقلا نعت اهضبقب يهو ضبف اهيفو

 خزولاراغصب عوش هبشا | ديص ةكيمس * لوبلارسعو مخرلاو ةناثملاو نلكلا عاجوا عفنتو

 اهب عفتنالاو ماشلا ضر نم اديص ةنيدم برقي نيع يف عيبرلا مايا يف داصت ةكيمسلا فدو

 مهر ن صن جايثح الا دنع اهنم ذخاو يل كيات انا دلما ابها تاليتندلا .روكفلا

 كلذكوظاعنالا تعر او عامجلا ةوهش ةكرح اهيلع منيو ماعطلارث ايفر مخ ليلق عم اقوم“

 0000 و و موش ديم كونا
 | ١ «ايداوسلا ةيربل و ءازقصلا ةرملالاهدي:عيلوالا لف لبي اير اهنا كما :هدوججا انتم أ ىيتنالا

 | ل نيهالا ف اشوووشلارراشتنا قرمفاو: نساوسولا ل ل و مغلبلاو

 مهار دةثلث ىلا نيمهر د نم اقوق دم هنم ةبرشلاو قيتعلا عادضلاو ةكحأاو برجلا

 يي دنهلاوهو بيطلا لبنس هنم لبنس * مهارد ةينامث ىلا مهار د ةسمخ نم هخوبطم نمو

 ايرش دبكل او دعما عفني ةيناثل اى سب اي نيلوالا فر احوهو يدنهلا :دوجاو يصورلا هنمو

 عفنيو نيعلاة يو د'يف عقيور دصلاو ةدعملا ىلا ةردحنملاراوملا ىنفجيو لوبلار ديوهو ا دامضو

 ١" سوردنس#* ةدعملاى ةدلوتملاحايرلاو يمغلبلا عوقلاعطتيو ةغلاب ةعفنم ىمسللاءاقستسالا نم

 0 عطب لولو الا ىف سب اير احوهو ةرارم نم عوشيفو هنصل وخر |هنا الا ابرهكلا هبشيرغصا غنم كوه

 عفنيور دصلاو ة دعملاو غامدلا نرم مغلبلا لوضف
 1 مدلا| سبحاو انيخ.دتوابرش ماوزلاوةلزنلا

 ةبوطولاو ةرارحل ىلا :ل دنعموهو ةئزاضعو هلدصا هنم امعتسملا سوس # نمزملا لاهشالاو
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 شلطعلا نكسيو ل اعسل |عفنيو قلطتلاو تودضلاىفصيو تالضفلا نم اهيقئيوةئرلا ةبصق نيلي

 داذطتعلا تل ازيفعلا نوهت اثملاو نولكلا حورقو ٠ لوبلا ةقرح ن م عفتيو 5 وام علتباو غضماذأ

 هنابو ذو دومج يف عمشلا هبشي دنهل ارب يف دجوي عطقوهربنع ديلا ترد

 صضءببنوكيفنا ليقوزيعتلا ديون !ليقورح ا ةيرحعبةبا د ثور هنا ليق

 ولا لضيالو ةسئ ارم ةبيطل ار اون الاور اهزالا اهلحن نيعرت ادجريثك ل ع دنهلا لابج

 يرجبو ليسو ماوعالار ورم ئلعوثكيف ةذخ أيو لسعلا ىلذ غمجب نم عضوم لا كلذ

 | ذه مايالا ىلع ىطليو بضنبو ءاملاقوف ةيعمشلا ماسجالا لسعلا كلذ نموفطت هثرعتلاف

 1 هةيسعم وبرثا لوفل
 22 لا ا ا ااا لاا

 يو ترتر ول اخو ةجوزلو ةذاثص هيف ل هلل اهمحو.

 الا دتعا دش اوهوهلرثكم ةسيئرلا ءاضعالا ىفح ور لكر هوجو قم ىل ذلوهف ةيوقلا ةيرطعلا

 دنع هنم بنج نا بجيف اهل عضم دبكلاب رضم وه رهز نب ره زر لاق ىسملا نم

 ىتبيو ةبشخل أدنم نفعتي نئتح ضرالا ىف نف ديو علقير اجش | قورعوهدوع # دبكلا قعض

 قلبجل وهو يدنهلا هل لاقي يذلا مث دنهل طسو نموهو يبلدنملاةدوجاو صلاخأ | دوعلا

 قانا نموا اى هةرايتخالا ةلمجلابو يرامقلا مثيبرو دنمسلااضي ادوعلا اضف نم 175

 نا دبكل او ةدعلا نوفي ىنيطل ةبناثلا ىف شن ايراع احوهوارطعرانلا ىلع نوقبيو ءاللا ىف بسوي

 ا ا 3 ةدعملا تتسم 0
 رسم تيس تسصسسسللل سسسسسا تسسلم لل ساس تسسلم تسسلم يسم يمس سم سس 3 . 0 ثق ع ننس

 ينسرسساساا اانا دةا 8 2 مرعي وظاو

 ليلك مص فهلا مص ةيرَظَو امرأ نبلق نو 21 ان نغما طلو ةبوطرلا ىف ل دتعم امهيف لدتعم هنا
 يوب سو يمس ممسسمسسسمسا ييميسسسسسس هج

 هوس لاق ةدعملل يدر ءاذغلا '

 دوع

 تانغ
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 وشب جلا انعلا دجوام سونيل اج ل ضافل |ناك ل وفا اناو ءاذغل |ليلق ماضهل ارسع هن دجو

 سبايبلا لاعسلاو نم ةعفنب دهشت ةبرجتلا ناف ناجرجو دادغب مانيلا بلجي !يذ /|يقوقدلاو

 ةئزلا وو مزز صل وأ نغ اكل | عجول عفان ةبصل أو مدلا ناي ايلغو قلل اور دصلا ةنوشخ نمو

 ةظيلغتل ىلذ نظاو م حلا : ةدح نم عفني هللا همحر عبشلا لاق هل فصم يا مدلل فطام :

 س دع

 لوقا اناو هيلا ليما تسلدساف ظ هلسغبو مدلا ىفصي هنا نص ظي يم ذلاو نايا هجيزلتو مدلا
 نذلا ىف ىنصملا لوقهيلع ل ديل والا خمانلا ن هاوهسم ىلإ ظاعي مدلل طام هلوق لدب ناكهناك

 نامه نا رشف ةقيقر ةداملا تناك ىن | رس كاملا ٠ ايوعللا

 170718 ارضا ذهو بانعو ! دهون نع ابانعلاو |

 نيكي هدب سلو هايسارااةيلعب رتفاي قراب نيقو هتبقار بل نتسبلا و ةراوسبلا ىلا نايم لس دغ

 اضباق همرج نوكيف ةيفصتلا ةيفصنلاو خبطلاب لوزن ةيلاج ةوقو ديس

 اف ويفيللاو !زريجشلا عم بطب نا هحالصاو اهض [يفارالا و! ةولللا اءلوتاهقرط الهم اهوامأو

 0 ل

 تسول ا يغيب و دور موا لالا عمون ذا راس روت

 نوميتفالا خوبطمب كرا دتيلف هناّم دا ىلارطضا مو ةيوا دوسلا ضارمالا هيرتعت نم

 راخدالاو يذغتلل ل حنلاءطقتلبف ةريغ ىئاعورهزل ىلع عقب يفخ لطوه لسع # ةوحنو

 ةوالحلا قداصلا :دوجاو السع عقيف ليللا ىظلغيو وجل ا ىف يضنيف دعصير اخبوهو

 يذلا جزللا ماوفلا لدتعملا ةعصانلا ةرمحل ا ىلاو ةفارحل ا ىلا لئاملا ةحئارلا بيطلاو

 ةيناثلا ف سبايراحوه و هظلغل ئدر نااكبلاو [ينيدلا مث لعب ررلاةدوجاو عطقنبال

 هلئقيو لمقلاو ةئوفعلا عنمي ب ذاج متفم ء الجاسييو ةرارح لقا ما اودلاقيقرلا ضيبالاو

 ةدزابلاةدعملا ىوقيو الاحتكاوابرشرصبلا ةملظولجيوةخسولا ح و رفلا ىقنيو هب اضطلت
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 ةراجلا ةطرضالاو نابشلارضيو هابلا ىيوقيو خُ اشملاخفتيو نطبلا لهسيو ماعطلا ىهشيو

 1 جالع هقعل و نوبف ويفالا تبرشو م اوهلا شهن نم عفني درولا نهد عم انخسموهو

 هلك او لقعلاب به ذي همش قيرح ىنص لسعلا نمو لاتقلاوطغلا لكاو بلل "بلكلا

 جهد ع اين و ع مم ماد ءلاو تغب دهيم.
 ل سشسسشسسلل شل سسسسلللهع سس سس سس ساس سس سلس

 همسي مشيتي 1ك ش4«س دسشسيسيي4لشد عدس ءةدلششسلبب

 0 ويصيح دب اول لاو اسست

 وه سيلو فورعم ءاودوه عم اجلا بحاص لاق اخرقرتاع «ولحلا نامرلا هسجاديو

 فرعيال تاينوه لب احرقرق اعب ةمجارتملا ةرسفو نوي روف سو ديروقسي وامس ئجذلاءاوذفلا

 تذقوام لواو ىلاق مث دالبلارئاس ولا لمحت اهنمو ةصاخ برغما دالهنالا هلبقامو:مويلا
 هنايضقو هلكت يف هيبش تاينوهو ةينيطنطسق ةنيدصره اظب هيقير :|لامع اب هت ابن تدهاشو هيلع

 ساكركلارصمب ىمسملارهزلا ضيبالا منوبابلاب فورعملا تابنلا ةلمج هرهزو ةتروو

 ىلضاوهل و: ضرالا هجو نولع ةدنمم ىه و ضيب !بغز هيلع احرقرقاع نابضق ناالا

 لا ةئلاثلا قف نشاي راحوهو قرحعم في رح داح عبص الا ظاغ يفرتف لوط

 |ذاو ةكرتملا نانسالا دش مفلا ف كدصاو خت اب خبط او ة دوربلا نع يذلا نانسالا
 عم غضم!ذاو تالزنلاو عرصلاو ءاخرتسالا عفنيو هنم عفن ضف انلا لبق هنه دب كلد

 انغاب لهسا نيمهز د نزو هنم برشا ذا واجزل اريثكامغلب بذج تنفزلاو نيكطصألا

 0 ةرمثأ لاقي كبابن لصاوه ائينطرع «ةابلا ئلغ ناعا تيذقلا هب كلذ اذاو اما
 بروشان ٠ .نلهم ةثلاثلا قي سشباي د راج ةيقنيف فوصلاهب لسغي يبذلاوه لصالا اذهو

 ةلمعتسملا نقحل ا طالخا يف :عقي دقو هعج و نكسو ماوهلا شون نم عفن بارشلاب

 5 ةنج ال طقسيو ةافضالاد دبل ييهتلا دي دش نسطغم وهو فرولاع اجو اوءابنلا قرعل

 دع

 ا .نقرقاع



 ىنيغابصلا قورع

 00- قورع

 را

 بلعثلا بنع

 فدضف

 و قئسف
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 سر أافل اب قومسي 5008 ه,فيطاطخل اةلقبدللاقيور فصلا ق ورعلا يه نيغ ابصلاقورع

 0 احوهو نآريم اي ايام مكركلا هنا اومعزو ةيبرعلاب دره فو اع

 رصبلا دي دحن يف دج عفنت هتراصعو ن انسالا عجو نم هغضم عفني بوق ءالج هيف ةيناثلا ىف

 رمح قو رع#ضيب !بارشو نوسيناعم اصوصخو ىدسلا نم نثاكلا ناقريلا نم عفانوهو

 قهبلا نم عفني لذلو لا دتعابولجي ىلو الا ىف ةسباي ةراح نيغ ابصلا ةوف ىه

 جتفيوهو ذيبن ح دقب ةطقسلاو ةبرضلل ينيص دن وار مهر د عم مهر دهنص نقسيو ءابوقلاو

 ةلو ريغصو ربك ن افنصوهرعرع# نينجل اطقسبو ث مطل ار ديو دبكل |ىقنيولوبلارديوددسلا
 ديج يناثلا ف سب ايراحوهو ةرارطا نم عوش هيفولح ةعُت ارلابيط قدنبلا لثمر مث

 عفنيو ثمطلاو لوبلار ديو ماوهلار رضو صفملاو خفنل او لاعسلاور دصلاو مغلاو ةدعملل

 نولمب تابح ثلئرعرعلا بح نم ناسنا ذخا نتم فيرشلا لاق محرلا قانتخا نم

 * عرصلا عفني هلكا نامداو مهيف اعاطم سانلا دنع اهبجو ناك هسأر ةوسنلق يف

 رضخالاوه بلعثلا بنع نم ل هعتسي ىبذلاو 3 اكلاوهوركذهنمو يناتسبهنمبلعثلابنع

 هنم و نويفالا هبشير دخم ىفنص هنم و ةيناثلا ىف سباي هرابوهورمثل ارفصالا قرولا
 بل عم اصوصخ و ءاشحالا مارو | نم عفني : وام لمعتسملا قنضلا و: ننجم قنص

 عفنيف ع ادصلا هب دمضيو ةرهاظلا ةراجلا ماروالا و درولا ن» د عمور بنشر ايخأا

 عدر عم ليلعت هيو رصبلا يروق هب لحتك | اذاو نذالا عجو ىنم اروطق عفنبو هنم
 ريش ايخلا بل عم ق فلاب سيو : ايو مدعو

 تل لا يت تارزقلا هس قت انيعل هم-مسمسلا يسم

 مشللي سس  سشسشسلي تسشسسسسلل سسسسسلل سسسسسسلل سس سسسسبب_ بسسس سس

 الع اةليوتعتزل عنف ةرطم هين ةيلقا ةيودالا قدا بحر و 5
 اذا قيقرلاج راخل أرشقو ى لا ١لاقيو ودبكلا د دس متفيو. حورلا هنيتمتل احرغم ىلذل
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 لجف هرشن مث هرزب هيفام وفا لجف* نطبلال ةعو عوقلاو شطعلا عطق برشو ءاملا فعقن
 سبايراح ةرزب و ىلوالا ف بطر راح قولسملا هوذغاو ىمغلب ليلق هوا ذغ هقرو مث

 مة اسس مسششسلل سسسسسسسب سشتشسسس ممسسسسسسا سس سسييتبتب_ ب سمسا سمسا سسسسا سسسسسم سسسسسسس سنس سس سس _ سس _ | ييسر

 عم هنال كل ذك ونور يعشلا نم يذلا عاقفلا نا ملعا ةيدراطالخادل وي خافن غ امدلاو

 كير أو لسعلا نم ذختملا فالخب ةدعملا نعضي ورقارقو احايردلويو نفعني ةدرب

 0# او لبنسلاو لفنرقلا لثم هيوافالا ضعب هعم لعجيلف لوالا فنصلاح الصا دارا نمو
 مةمسسسصوبلا  ةتايسسسللا سسسسسلل سس تسبب سل سما

 لاق ةدحو ةرارح دشا ضيبالاو ةثلاثلارخآ ينوااهلوا يف يا ةعبارلا ف سب ابر ا>لفلف

 دوسالا لفلفلا نم ةرارحدش اوهو ضيبالا لغلغلاوهف ةججفن مين |لفلفلا ةرمثاماو سونيلاج
 انييو اديدش اقأرتحا سبيو قزتحا هناكراصا دج ضني هنا لبق نم دؤسالا نال كلو

 امهنم ةسوبي لق !لفلفرادلاو ةبرجنو اسايق برقا اذهوارح يىادش | دوسال|ليقو اطرغم

 تتفتيو لك ًاتياليلق ةدملا هب تلاطاذا هنا لفلفرادلا ةبوطر ىلع ليل دلاو سونيلاج لاق

 ةثلثلاو ناصزلا نم ليلق دعب نيبتي امناو اعذل هتق | ذم لو | يف هل دجي ملئ اذل اهق اذ اذ |هناو

 ملصيلف دضل ابو ةدرابلا ةج زمالا باحص ال قفاوم بصعلا و لضعلا نخستو ةجزللا
 عمدب ىلطو علما عم طلخو قحسا ذاو ةضماحلا بوبرلاو لخلاب نيرورجمأل ةررض

 هب مسمي و تيزلا ىفي لغو قحس فاو رعشلا هيف تبناامع ان هكل د دعب بلعتلاءادلصبلا

 ةدعطالا ىف لعجاذاو دربلا اهيلع بل دق يتلا ءاضعالا نخسيور دخلو ملافلا نم عفن
 سس. سو ممل سس اممم م ممم يصمم

 وه ويربلا نم ىوق ا يلبجلا نا ملعت تناو يلبجو يربو يرهن فانصا ةثلثوهو

 لفل



 ايناواف

 نويفرف

 كىش هجنرف

 1 صحصسس ل سس الل سس سس رم ل مم مصب 111 1 م 01 يعل ا اموال ادم

 1 يصح هصدبت ياي

 ١ سلج اذان يلوتعطملا عفن لخلا عمدب ىمضت | ذاو ليل ثلا بهذا يطوريقلاعص لمعتسا |ذاو

 ٠ لوضاركذلاو لوثتاهنصونركذهنمابناواف + ةظيلغلاج ايرلاوةبالصلاو محرلا ضرما نم عفن هبط يف

 ١ لوصال ثم ةيئامثو |ةعبس هعورفو كالا ب عشزنتكم نىثنالاو قاذملا ةضباق عباصالاى ظالذ ضي

 سرقتلا نم عف ان ءالجو قيطلتو عيطقتو ميتفلو ليلحت عم ضبق ةيفةيناثل ىف نسايراح نوثنخلا

 قئافلاْئَم ورلاب اب صتخم اذهو عر صلا م اعفان : دجوف هقيلعت برج دقو عرصلا نم عفنيو

 اللا يفساذ او ثمطلار ديو ناقريلاعفنيو د دسلا ستفي هبرشوةهب نخدتلا كل ذكو يف رطلا

 انقلا هبشت ةرجش غمصوه نويفرف#* ةناثطاو ىلكلا عجو عفنيو لوضفلا نماه اقندنم ةزولر دق

 طرشتو سايلوصوطا هل لاقي يذلا عضوملا فوونيلاهل لاقي ىنلا دالبلا ف تبنت اهلكش يف

 نولق تيتللا نمان [هسا نشا هيل انلارخآ يف عناب هه ينك مص اهنم بصنين ةرجشلاو نه

 ءاسنلا قرع عجو عفني للاكا ادجراح ءاودا ذه اناس ارجشلا نابلا دشا تينلختلا نا

 ةيمغلبلا لوضفلل قنم قلكلا دربو جنلوقلاو يلافلاو ةوقلل او بنلكلا بلكلا ةضع نم عفنب

 اؤنفلو ةئاع انا قجعت مالا باطل للدار املل لهشم باصعالاو لض افلا نم

 ءازكلاو غمصلا لئمب حلصي نا ديرو ق ناد ولا نبط اربف نم هنم ةبرشلاو ءاعمالاب

 دعبو يوق ثيدح نينش ثلث ىلا هو انشغ وابارطض اواقلق بجوي قئاد نمرثكالاو

 اننع اعلا دسلا سن يناثلا ىف سبير اح ي ئلفنرفلا قبل اوه ىكشمجنرف * هن تسول

 نمل دعاوهو ءادوسل أو مغلبلا نم لاق راسب فيما |ناقفخ نم عفنيو غ اهدلا ىف

 نزابلا تالقلاو ىبكلاو ة دعملا ىؤقيو امهيف ام سبيلا نم هيف سيلو مامنلاو شوج اررملا

 :١ وه فاقلاو ءافلا تفي قف «ةهكنلا بييطيو ابيط ءاشج يشجيو ةظيلغلا ةيذغالا مضهبو دقف



 (99؟)

 لفلفلا ةرجش ل صاوه هيوملفلف « اومعز اميف لسنلا دقفي هن الدب ىيمسيو تشكنجنفلا سمح
 ةربغلا ىلا اهنولو قداو نوراسال ا هبشت قاقد:قورعوه نارمع نب قحسا لاقو

 هلكش و هر وصرمث هلو نيصلا نم اهب“ نوت وي ةبيطاهتحُت ارو داحاهقاذمو ةرضغلاو

 وئكاسو سرقنلاو يناوقلا رى عفن ةئلاثلا ف ساي راحوهو جرتالابح ةروصك

 ناجنروسلا نم هنز واثلثو كسمرانلا نم هن زو م دعانا هل دبو دربلا نم ةنئاكلا عاجوالا

 ع ار ذ هفاسو.ن ابضقلاو قرؤل !ميظع سفرك لئموهوف*ر شقملا مطرقلا نم هنزو ثلثو

 سونيلاج لاق هنسربكا هناالا ,سجرنل ارهزب ةيبشرهز هلو دقعو ذ فوج" معان سلمارثكاو ا

 يبنجأ أعجو نم عفنيو لوبلار ديو لينسلا ةوقب ةهيبش هوقو ةيرطع هيف تابنلا اذهل صا

 ةيناثلاف سبايدر ابرمحاو ضيباوهل دنص وأصل | ته رمح ردصلاو قورعلل قنم
 ماروالا عفنيو ءالط داوملا بلجن يا بلجتلا عنمي اهلوا يف سب ايفيئاثلارخآ يف دراب يبا

 عفن ىا ةدعملا عض قفاويواب ورشموادامض نيراحلا ناقفخلاوو عاد لاو ةراعلا

 اصوصخو تايمعلا وعاد شو ع الط ءارغص ارفصلا| ةزملاو ةرارح | نع ث دامعلا ةدعملا فعض

 سب ايراح ىسرافلا ةدوجااضيارتعسورتعص *ةت رح أو ةيفدلا ىمعلا نم ضيبالا

 ردبو 5 دعملا ففجتو ظيلغلا مالا مشير عقلا ج ارنا رطب لاعب, فالي ف
 ردصلا عفني هنه دوا دامضوابرش كرولا عجو عفنيو فيعضأ ا: اوصبلادحتو ثمطلاو لوبلا

 مسلسل ل شادن حيييل _ تاتش مس سس سا _ب_ بلس

 نيلي هنال هلضفا يبرعلاو قيفجتلاو ةيرغتلا يوق ةراح راح اهلكخومصلا عاوناغمص# ةئرلا و

 قام هل عسر تلوشلا ناتي هذال ىرتو نطور نورا كيور 7

 ةاصعل !تتف بارشب برثتاذا صاجالا غمصو اهعجو نكس ةعجولا سنلا ىلع لعجاذا

 نكسم بطر دراب يمطخلا غمصو اهأربا نايبصلل ةضراعلاىباوقل ادب تهطل, لب طاخاذاو

 )ّ دلا ثفن م عفن برش | ذاو نكسيو ضبقيرم ازوللا غمصو لخب ىنطبلا سبحتيو شعل

 نيب اهنولة دماج ةراصدوهوربص#*ةاصعل او نمزملا لاعسلا نم عقنرمخب برش اذاو

 دع

 ةيوملفلف

 عمد

 رع
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 ولا قيرب هلو ةيلصر هيف سيل يذلا ءارطوقسلا ةريزج نم بلجب هاه دوج اةرفصو ةرمح

 يدر كار هن الارسع دوسا هنم ناك امو ةرازملاديدش كارفنالا لهس يدبك ةرمح

 ريكاذملاوربدلا مارواوروثبلاو تاحارجلا عفني عف انماريثكوهو ةيناثلا ف سب اير احوهو

 ىئلعيلطاذاو سأرلا ىف يتلا ةيوارفصلا ل وضفلا ىقنيو لص افملا ع اجوا نم عفنيو

 لهسيو مغلاو فنالاحورق نم عفنيو عادصلا نم عفن درولا نه دب غ دصلاو ةهبجلا

 ةوهشلادرب واهب رجو نيعلاح ورق نم عفني و داؤفلا دحيو لقعلا ىكذيو مغلبلاو ءادوسلا

 جا اوهو نامه ,ردهنم ةبرشلادبكل ارضي هنكل قي :ر اسافلاو دبكل ا ندس ستفيو قدس افلاو كلط ابلا

 ةحلصي و ءاعمالاب ررضيو اه د لهسا امبر ورطخ ديدشل ادربلا ىفةيقسو اهيل اوحو ةدعملل لهسم

 سايقلاب ميضنلا هلضفا ةيناثلا ف بطر درابء اننا ءواقلات :ورج ءاريثكلاو لقمل

 مركب ةراحلا ةجزمالاى رغ اوايا وف نيرو نول لوا ا يال | ١
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 "فة دروةسلا ةيئأما ون 0 تاليخللفلو اوشا وغلا سئاباما وطاب نر 5 ء ءاوفصلا 2ةرازكلا

 ميلا 1
 اداسف عرسا يضنل ذلاو يركشلا ن عم اصوصخ و ةداحلا كتاايعلا عفني هنأ اع

 ناكىاف ةشطعلاو 7 1 وهلامامشا ةراحلا ةرخبالا نع ثداعلا يشغلا عفنيو ةنوفعو

 .هلكاذ عل 00 000 ._ ا 0

 1. قف هس 0 نك

 نيس علا نوكيذ كف 6 ص جراخو يحلب بيبسب دعب وأ مضي هلايايق دس وكت

 مدمس ا”تسسللب سس يس سس يسل_ بشل بسسس سس ششنب .- تشبسس سمس تشب سس سس سس ساب ب كس ممخسلل

 ا ل ل ا ا ا ا

 6 © لسلاو بيرل ورسام دل جو ث سه 2 لك لوا



 همسصسس دس شلل تسب سستم تيتسسسسوسما تجوع تحسس سم ص سس سس سس تسسسسملا تسسلم

 20 يا هم سم سم د همس

 وهو ارا ل ب | ةررض ىفع اس

 ب اوال بش 7-5 هارلي ا

 ممم تسسلم سس سس تحسس سس سس

 ميم سيلا مسلسل -0يسصس47 ء بل ا هسه اهدا هةسيسيليداطمعددلع مشل اة طعس هس سس

 تت متت _ ابتسسة ك --

 20058 »* ةيثاود 00 | 0 سيدا نكمل

 هرللا ما :لاهنمو دوسالا يدنهل اهنمو ةحئاارلا رطعلا فيفخلا ضيبالا يبرعلا هنمف

 ناسنللا عذلي ,يذلا لك ًانملار غلا ئلتمملا ثيدحلا ضيب الا :دوج | يمورلا هنمو معطلا

 ضف فاثلاو جل اغلا عيقي دلجلل م مقر اوطاماجلا | يف يا ةثلاثلا ىف سبايراح يدنهلا مث.

 ميسي _ةهط  سسشسمل ببن ٠ مسي هت ههه ويس بيها دس

 ا حسا يمص لسا هيه ةيباكلتلا ّق

 2 ا ا ا 1

 ا قيضول# 2- 5-7-6 3

 هنم نوب روطنق *« اجوفزخاعرلل هيو ينشف و قاوش يقساذ | اهلك شوهنلا نو عفا

 راشنملاقيرشت ل ثم ةفرشمهفارطاو روجلا قروب هيبش ق رو هلريبكلاو ريغص ةنموريبك

 اهجرخم ةريثك بعش هلو ع رذا ةثلثوا ناعار ذاهلوط ضامحلا قاسي هيبش قاس هلو

 نولب هيبشرهز هلو لوطلا ىلا ةريدتسم ش اهيشخت اب هش سور اهيلع دخاو ج رخم نم نك

 نوقير افويه هل لاقي يذلا تابنلاو يلبجلا متتوفلاب ةيبش وه وريغصلاو نييكلا

 قارواب هيبشراغض قار وا هلو ريفرغلا نول ىلارفحا ةرهز ور بش ىمرثك | اهلوط قاس ةلو

 صناوق

 كد روطنق



 لفتنرق

 ايصارق

 فشلا
 | يو يرو نم

 ا 0 م سس بسس ل 7 ح حسب هدي شسشسللا

 5 جرخلوا 9 ءاحال دقيت هوست .ىوي ا مشا د هلا

 د ااا لا ب وس مسي هدد

 ا نطالا وكوهر تسلل دع عيب ديوب يا عع قفن رق
 غامدلاو دبكلاو ةدعملل عفان ةيناثلا رخآ يف سباب ايراحة ست ارلا يك ذلا معطلا ب ذعلالغنرقلا

 عوقلا نم عفنيو لمعتسا فيكع امجأ !ىوفيوكل.ذلورصيلا دحي و ةهكنلا بيطيو بلقلاو

 نايذملا قر وكاهقو و رافومحي ةيوشنم ةطيساههنامسغا او ةروهشم ةرجنن يهايصارق# ن ايثغلاو

 متوضخا هنوكو دب يف هنولو نانث ا نانا طويخل اب ةيبش عوش نم لول دتبر و دم بنعلاب هيبشرمئاهلو

 بلغدق م دع اح مط دم - هيض ايكسمريصي مثر محاريصي
 ميسم مسح تل _ سسسسسلملل سسصسشسل صصص سسستق سس سس ا

 < صل د مص مسلم تصح ل لا ار ا ا ا ل 00

 0# ا ةنوس 0 م

 بح هلخ اد يف عامق ! هل ريبكلاو ةرطعلا هيو اف الأ ى نمامهالكو ريغصوريبك نافنص ى سلفات

 رايلي ادهلا ىشيزريغصا او دنهلاو نميلا نم هب لون ويربغا ةِحَّن ولانها رولا

 ةسباب ب ةراح اهيفنصب ةلئاقلا و ريبكلا نم ىطلاو اضيق لقاو ةنارحرثك اهمعط وع .امناهل

 برش أ ايداع مابا كو بو ايا سوبل داو



 « لسنا

 هيج وس جحا ةيلكلا 0

 00 لاو ل وبلاو 20 0 َ 07 0
1 

 زولع اكرم نع نيكد عسرحلا دالب نم و نميلا نم هب لد وب هنول يف نمسلا لثم نيخل

 مهر د هنم نوقسيودب انيهدت 8 درابلا عاجلا نم عفنلا ىف مه دنعر يتخهريص اعملاف نعطي

 ايوركلاب نئئمسيو ا امدرق* راج اخأ أورهظل ف عاجو الارئ اسو درابلا نمزملا لاعسلل

 مظع !اهقروواهلص او لوطا انام درقلار مث ناالا ةرهز و هقروو هتبنص يف هب ههبشل ىللبجلا

 مومسلاتباو ذاقعيبل نو ياويل زبسو نيلكل] مح عمي مقالا في سايز احا فرو

 ةفورعم ةلقيوهو ةيسرافلاب قصرسلاوه طق * ةظيلغلا ح ايرلارسكيو عرفلا بح جرخيو
 ماروالانم عنو و مسي ءلطلجما هيف ةينكتلإر يف فيلو نيل الاف دراب يناتسب هنمو يجرب هنم

 تسغرب ةيسراغلابو لولمتلاوهىربانق * ءاقستسالاو ناقو لا نم عفني ةرزنو ةراحلا

 قيق دةرزبو ضبا قيق درهز اهلو قوقشخرطلا قرو نمرغص ا قرو اهل ةنورعم ةلقبوه
 ىلكلاولجي طقم ءالج فيطل ىلوالا ف سباير احوهو لك ربو يه امكحقلقبلا خبطيو
 ةئرلاو ردصلاىقنيوهو ةريسب مايا يف هبه ذيا دامضو الك | مصولل عش عفناوهو قعبلاو

 دلوي هنا الا ةوهشلا قيفي حملاب سوبكملاو ةعيبطلا قلطي هًوامو لاحطلاو دبكلا د دس يتفيو

 ردنكلاب اهيبش ناكام ةدوجاو يكوش تابن غمصوهو ةيسرافلاب دزرابلا يهدهنق * ءادوسلا

 نينجل او ثمطلا ردسي هب نيجدتلا و يلونالا ساي ةنلابلا لاو ةيناتل1] نراك نه
 ةظيلغلا حايرلاو هرسعو سفنلا قيضو نمزملا لاعسلا عفنيوه وهب لامتح الا بكلذكو

 هنافريساوبلل ءاملاب نيمه) د نزو هنم نوقسيو محرلاقانتخاو نيعوربصملا عفنت هنحت ارو

 ةبوشم ةرمح هيف لص رلا هبشي عيش وه ليبنق * ةئبلا دعي مل تارص ثلث يقس ناف ئربب
 نوكي هطوقسرثكاو ءامسلا نم ةطقاسلا نانمالا دحاهنأ سانلا نمر يثك دنعو ةرفصب

 و

 كنق

 ليبنت



 دئاوو

 4 ايزار

0 0 

 1 -- ا ا ا هج

 71 ويش ةللطراس تامر و سس وا
 تح سم سمس صصمو سس سم سس ل سس سلا

 ةبسانملا ةيرشالا عم ةرزب بارشو ةمشريساوبلا عفنيو بلقلا ىوقي س دبابو احل ناكر

 ضغلا ناحيرلا نم < يا هنم شوشرملا مشو مسسلا عفتيو لاهسالا سبح هرزب سولقملاو

 00 و ةراحلا ةزخبالا نكحسيو غ ام دلا رهوج ولا املا ةبوطر لوب هنال مونم ياخ

 0-0 يايسوم يهاب 0 وام 00 كىلملا

 0 م وي 0 يبس

 ليفورط لق ةشاشهلاو ةفشلا ىلا هرهوجو يجن الخ رفضا اهعطقم نولو ةثث اق ةرمح عم

 0101 ل دال اصل بقل نضارما يف نلمعتسنب ناو حور الا ق نسب ايز اخ هناقعلاو ناب

 داعلا اء ةيفابلا راثالاو شدنلاو ىلكلا عفتي ضرعلاب دزنيوهيف ةقرتسملااف داوم جرختو

 وبرلاو خوسفلاو حورقلاو قئفلاو ةبرضلاو | دج ةطقسلا عفنيو هب اغ ارفتساو للاب ءالط
 ةسمشمسلل وح سمسم تحسس سس تيس خشم مسلسل تسسصسسسللا دست 6 سيل ةهسسسلم

 0 نو امم د دس دن هع

 0 6-5 13 نيرة رطل يرو 1 اولا ١ ل م هدم

 هدلسخشي يس سلسسشهشهددده مه مل مس  شاشس مسسسنسن سل ساب

 000 هن نب ب وسوم يضم
 سم مسسسسسس سايل جاتتسللل اسس اس سمسا مس سس خصال سس سخخصسللل مسلم

 سمس سس مسلم تسصسل يصل هيصيسصسسل

 اول يذل نشرات ورزق فارم او هل

 ناك سس وو رازطلا ل | نكسيو ءازفصلا عمقيو مدلا ىيفطيوهو ةفصلا هذه للع سراف



 (مد#)

 لس عيرش اهماضهنا هئر#هبراصوصخو يوارفصلا لاهسالاو ١و نيعاوطلا عفنيو هن اراضعي

 ةيوشملاةئرلا ىفو ةراخ هيلع تلعج اذا خل أ حس مبا لطبلا زوله

 ئ عمن فوم دعم بلعتل هن انو طبلل لقع

 ا و ا ا ا ا ا ا د رسل يا سس 6 كل 11 1 ا ا ل 1 لل دال ل تا ل ا ا ل ا

 تيدي 0 سيسسو كيلا 3 كلم

 مديل عاش دس

 عم هبحو ضبق عم ءالج ضم هيلز ىنح هف نصا عيمج يفو هبارش اصوصخو ءاشحالا ىلا

 هلي نا, 7 تاور وو علا را ١ ل هديسسسل سس

 هعامقاو اقلطم ةثيبخلا| ؛حورقلاو ةدعملا حورقو عالقلاو سخادلاو نذالا عجول ءالطلسعلا

 عيوش يسلب تماعمم ترس
 يسال فلا والملل 201101 اير اش ل

 يق ا مر يل م

 ناقفخ 5 ياا لشاب انابيلا 100 0

 3 لجر# دبكلاو دعملانمةراعلاة ةرخ# الأ ببسي يذلا اصوصخو

 بارغلا ل جر لثمكاهلوطا ةطسونملاو قاق د ثاقرو ثلث ةققشتماهنم قرو لكو ادجر ضخا

 ةبكرلاو كرولاو رهظلا عجو نم عفنيف تيزلاب اقولسم سدقملا تيبلا لقا هلكأ يو | ناوس
 تن باردا لجني روز زلا لجرو بالا لجر عمايل بحالات ايام

 هترو عفن رم هل قاسال تابنوه نسا ر#* بارغلا لجر لاليرطآ نومسيرصملهاو

 | ذهو ةفارحهيف نوللا ىتوقايةت ارلا بيط م بظع لصا هلو ضرالا ىلغ شرفنم

 ىندبلا نسي سيل كل ذلو ةيلضف ةبوطر هيف ةين اثل ىف سب اي راحو» نطلا ىف ل معتسإاوف

 عفني غلاب ءالج هيفو ةرمحم ةوق هيفو حايرلا ن اجو درابلا مارو الا عيمج م عفنيو ةاقلي امك

 لامعتسا دهعت نمو بلقلل ةيوقنو ميرفت هيفو هيقنيو ردصلا ع فني انوعلوهو لصافملا عجو نم

 « منم يرسألاصوصخو ماوهلا شين عقيو ةماس لكس لؤي قازولا م جنح مل سارلا

 رئاسك ةيمغلبلا ماروالا عفنبو للحي ةيناثلا ىف سباب راييرا الا عدس ياقاز ماسلا

 بارغلا لج ل

 سار ا



 (مم
 0 نم تيندا ناةيرحب ةكمس يههداعر* ضيبالا نسوسلاوه يقزار ل راحل ايلعلا عاونا يفزار

 : .ريشل ان ٠ ٠ دج ستوب لا دا هدام
 "ا الا هعمل تتنتكتتتتسس#ا تاس ايس اسوس سس 1س سس

 اة يا ل ل قلب ها سل 200

 0 ا لا لا

 0 م اح سس 0

 000 يعل ويس يمص 55
 0 ل ل حل سم حا 7 تت ا ا

 بيج 2 از 0 ا ةرربو

 حايرلل للدم ءالج داح اهرخآ يف يا ةيناثلا ف سب ايراح /زينوش# ركذلاو سا كل زينوش

 ريدغلاىفىوفلي هنبتو عرقلابخو نادي دلال تقيو صربلا او قهبلاو ةسوكنملا ليل آنلا عطقي

 عفنب و ىبتلا ىلذ يف ةيصاخل هيل | ابيرقت ءالاق وف ريدغلا كدسوفطب يا هكسوفطي

 رثكا يندجوتالءاقر ز ةظفل ءاقرز ناتك ةقرخ يف ارو رضماصمحم همشلبزينوشلا ىا ماكزلا

 لوايفراح ل قو ةثلاثلا ىلا يما ةثلاثلا ف سب ير اح بنقلارزب وه رنا دهش *ةيوددال ابنك ينادهش
 بحاص لاقر كسي هقرو هذاا نيببعلا يملا وفجتلاو ح ايرلا للعب لئلوالا ف سب اي ةيناثلا

 نس امشبلا ىف عر زيرصمريغ يف را ملو يدنهلا هل لاقي عونبنقلا نمور اطيب نب عماجلا

 اليلقرثكاوا مهردر دق هنم ناسنالا لوانت اذا !ادجر كسيوهو مهدنع ةشيشخأاب ىىمسيو

 ١ ءاسنأ ئاءاهن ولمعتسي ءارقفلا تيأر دقو ةنوع :رلادحت ىلا هجازخ !هنصزثكا نه !نوتخ

 ْ هنم لدعي و نجعتب ىنح ا ديج اكع دديلاب هكع ديواغيلب اهبط قرولا خبطي م مهنمف نونش

 ركسو رشقم مسمس ليلق هب طلخب وديلاب هكرفيو ةصوخخل مل اليلق هففجي نم مهنم واصارقا

 ردابيلفراثكالا نم فيخا ذاواريثك ن وحرفيو هيلع نوب رطي مهنافهغضم ليطيو هفتسيو



)0 
 عيفبلا ةياهريفخ مهل ضامبحأ أه بارش هو 8 دعما هنم لوقني ىند نضيسم ءامو ىمسب عوقلا يلا

 0-0 لدنعملا2 نلوالا فراح مجلش *.درو الاوز وثلا نابل 1 ءل سلصمو

 ةكشمسسسا مسح مسسصس مسصسسا لا ل ل ل ل سس سس هدساتل

 بصي هذ كورصبلا ىوقي هلكا ةصاداو 00111 نيل لات كك ذلو ةسوبيلاو ةبوطرلا نيب

 د ناس
 3 ةس

 سس سرب سي ميس ا اسنيم

 مارد واو ايار غناغ يدابم عنميو امهنم عفنيف دربلا مك تم

 تشل

 007 ءالج لعوقا ةرردو هتومو وضع !اداسفوهو سولت 1 نئلا ل ٌؤيامبر غامد) ف كىسبيح

 راحوه ليقو ةين ثلا ىف سب اي نىل أو الاى دراب ج رتهاش * ءاذغلا ةوهش هبنيو ةابلا ىوقيو

 ال سان 501 ) مد 7101 0 نيل 9 مك (
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 ميدلاى ىقنيو ةيوارفصلا# دعملاىوقيو اقير اساملاو دبكل !ددس يا ددسلا تغب ة ديدشلا هنر ارم

 ةبرشلاو ةعيبطلا نيلي وهو برجل او ةكلا عفني ىل نلو هنم قرتحملا هجارخالهيفصيو

 هن 'راصع نمو ةعير | لا مهار د ةثلث نصوهامكو ةردشع ل | مهار نةعبس نم اخوبطم ةسباي نم

 هانا ةدحفك كن دقو لل املا قاو ل
 مسلسل سيح سسسل هم م مست ميسا ممل_ سيشل ممل ل سلا

6 5 

 ِتببش 0 7-5 0 ورا حم يي

 ىنامعنلا قئاقث لادن هي وايدللا رافع ع اهبابصناو لوضفلا ناليس عنميو م لا ف زنل سبح و.قيفجت

 لصأتسيو ةخسولاحو رقلاو نيعلا فت دال از اثال اولجن ةيل اج ةج اقف ةب ذ اج اهتوق يناثلا يف

 هةراصعب لحتك١!ذاو نبللاو لوبلار ديو ثمطل ار دح#و دلجل ا اهعمر شقتي ىلا ةلعلا
 قئاقشلا نمذخا !ذاوربمبلا دحاو اهتساح ئوقو لزانلاءاملا ءادتب | عنميو ةق دل |دوس

 لب يف تنفدو ةجاجز يف عضو و هفصن لثمرضخ الا زوج ار شف مدعم لعجو لطر
 لاقدنا ناوضر نبا نع عماجلا بيجاص لقتو 85د وسر عشلا هب بضخو نيعوبس اراح

 ارا رم كل ذ تبرجو ةعب انتم امايا هنم تيقس ناب صربل ا نم. نامعنلا قُث اقشر زبب تيفشا

 ين دنع كلاهلا بارتلاوه شاغل دج هب عفتناف دراب ءامب مهرد نز و موي لك تيقسو ةريثك
 نيداعم نم نايعارخل نماةيلو رزيويب عرش بكشلا 'ىئزاولا ىلإ ةءاضيارأفلا سوية ارعل ا(ناها

0 



 ناركوش

59 
 ' اكياث نا اياب تتجف نول زجل يا رطب | جاني لامدرملا ةاطغلا
 ىنمج الع هج العوهنم صلختياإلادج نووقا كشلا ناالا لوتقملا قبيزلاو رفجنزلا كلذكو

 راحهيلعرشق الز ولجلاةلزنمبرو دمرمثوهو ي دنه لجرفسوه ماللاب لش# قييزلا ىقس

 |ذهيف ج اهنملابح اص طلغو بصعلل عفان بيجع ليلحت هيف ىلوالا ف بطر ةيناثلا ف

 صاوخ م هنال لونقملا قييزلا برش م ضرعبههبرش نم ضرعبو لاق ثبح ءاودلا

 ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارحلا نم طسولا ىف هناكموملا سونيلاج لاق عمش# فاكلاب ىنللا
 ردصلا ةنوشخ نم عفنيوهلل | ةمحر عيغلادا فيعض جاضنأو ظيلغ عوشأ ذه عم هيفو ةسوببلاو

 نولع لعجيو مومسلاب ذجي هنا ليقو مسشنبلا ندب برضدق اصوصخو اثعلو ءالط

 قينأإ رفذأو ١ نسوس نه دب طلخ اذا قيرشلا لاقورضيالف ةمومسملا لوصنلا تاحارج

 هتحن ارو تاخوطللا او مهارملاةداموهو لو حامد

 رب اقل اب ارتقاو ىيجلا نع نت اكلا ءابول ىف هقاشنتسا عفني كلذلو ةيدرلا ح ايرلل ةعطاق
 نوسينالاكةرزبو ضيب أر هز 4 داو رشايز ايزارلاق اس لثم دقع تاذ قاس هل تابنوه ن اكو

 6 عضوم نيلعئلط اوما :دامجال مدلا فرن عنمي ةعبارلا ىلاو ةثلاثلا ف سب ايدراب

 وا يربو الب سزعلا هيو ملم هن الف يمدثلا هب دمضت و هيف رعشلا تابن عنم

 ْ بشخ عاطق ي دنه جرطيش# فرص )| بارشلا هجالعو لت اقهب اي 0 ولا

 ناطيحأ | ىف جرطيشلا تبنيوداوسلاو ةرمخل | ئلارسكملاو لفنرقل اكروشقو قاقدراغص

 دربل !فرغصبو قرولاريبكف يصلا ىف نوكيفرعأ |قروكق رو لو يلثيال ثيحو ةقيتعلا
 11 جرا داج هللا ىلاو ةبنائاازحيا ين ياتراعوهو انامدر هلا هيلشي هتخت رود ةمعطو :

 لاحطل ا ىلع نيلطيو لصافملا عاجوا عفنيو ضربلاو ضيبالا قهبل ىلع لغلاب ًءالط

 ةرارحل ا ىف ل دنعموهو ناس ارخيف فالخلا هبشيرجش ١ لع عقيل طوه كشخ ريش * ةرمضيف

 باقلا و دبكلاو ةدعملا بيهل ى نكسيو ءارغصلا لهسيو نطبلا ىن لِي بط ثيطو ةدوزوتلاو



(00) 

 ل هل وشل انجح ل عا

 ميس سس س سس يي سس

 ا ادا تالا يل ا دو

 ١ 1 جب ع عدل جوس تح ٠
 2222 تسد ا اا والا كالا 50

 0 ب سسبسبباب)نبب يي - بيبي ايا- بيب _ بسس | شتت اه منتي

 جا م

 يع لل ةييحا حس ويسعل

 ا هييصسمل مة دولا |

 امهنم ح ايرلا دلوت ةرثكل كلذو هفتلاو ضم الأ هنم ناوملا ناكاق د اص كلذ ناك نا لوقا

 0 لسلا ث دحةئرلا ىفقارختالاعقو أن اف اهقرخثو اه ددميف قو رعل !ىقفاضوصخو
 نم م ءاسلا نيفرطلا غمصملا ضيبالا ةدوج !ناسارخ نم بلجي لوصا عطقوهدبرت

 ا دراحّي دروهف كلذ فلاخامو هت دلاو ةظلغلا نيب بوبنالا طسوتملا سوسلا

 لبيجتزلاب ئوقي ناالااقيقر : رامغلب لهسيوةقيقرلا تابوطرلا اهو ب هنال ن دبل !ففجب ةيناثلا

 لص افملا ىقنيو هكح دعب زولل نه دب هحالصاو بصعلاع اجو عفنيو اضي | ظيلغلا لاهسيف

 نامهر دهنم ةبرشلاو مزمل لاعسلاو تالزنلاو عرص ملا نم عفنيوان اقتحاو ابرش ماحرالاو

 ينورمحالامث نورطلل وعل ةناوط املا قف مار درعا |ةيودالا عم اخوبطصو
 ةعسسسلا سل سس سس تيس سس.

 ىنمرا دعت الا عيرس ءاذغلار هال اللا كدب طراليلق ايلقر احدنم بطرلا ةيعوني هنصغو هق رو

 دداؤبش هرلا ةصوصخو نيتلا ياوهو فيطلر احس راك رتابلا لاو وهاس دربلا ولا ءالج يسغل اوةدعملا

 (يدنهرمت

 دبر
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 الا لاقلا هم دلوني كلذلو ةتافيست | اسال قم نا سايل 10 ١١ ناالا هكاوفلا عيمج نم

 يا 0 ل 00 د 0 2ك 3

 سس سس سس اتا يي سس يس سس

 ك0 0“ ا ملا سس ممل 1111 ا

 0 ديس يي سس سس ساييننبببب سا سس يبا سس مسا ساس يي اسس

 دس _ مسلسل 0 ا 2 2 حج ف اا شكا... . تالا للا اذا اال 110 انج 217/17 كالا! ةفاطستا تست 117 هدي هشسسل

 تما ل للا سطل ا سلا ا ةه+ه+ب+هدبنغعسا48سلاللسينسنسلد

 ظ ١ 00 تي مع دي تمام

 ْ ةرع شو ءاذغلا ليلق ةدعملل يدر زيمجل ار * ماضهنالا لبق قورعلا ىف هعمذغتت ةظيلغلا

 ْ ١ قمحالان يتلى ل ةنسل ا ىفاعبر 1 ١ تارص ثلثرمثتو نينلا ةرجشب ةهيبشزيمجلا

 ا ١ د لصفلا نم بيرق لكيف ةدوج ولا ب دبجأ أ ي ينس يخي عفتني معلا ميدع هقئر هفن ملا اذهو

 0 6-0 000 000-5 ركح دف 3 اا تا
 راسل ء مسسسسسل ١ 0 م ا

 01111 1 ل 22222222222222 222 2 ا تي بح ةبيحللا

 د 01 رز 6 بعل < 1 م تسلل سل ا مسلس مسموم سمس تسسسسسللا تسلل مسلم ههمسسس ل ثلا حاشي” سلس سلسل

 | د 5 ذ عفني قفجمل 5 ل ويك لا

 ا ١ هدضا واج بالى سباب لدالا قراحلضبا يصوورل أو ىماشلارملا ىلقابل اوه سمرت سمرت
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 ٌْ | نامض ناديدل ١ لئقيو الغنا كاملا ةفعلاو نوما شربلا] طربلاو قينلار ةفلقلا

 ج رخو ثمطلاو لوبلار ديو لاحطلاو د دبكلا د دس متفيو عش 1 قنريو لاخلا ابروهسا

 ايدج وردا و هلل و اتحلا 51 انا وخرول |نع عماجلا بح اص لقنوالاهتجانينِجلا

 تح ضبطبو هرمغرام كريلتعلا ربللا م هعلط بص مث نه ايل دق يف تلعجو هترشق تعزن مث

 لهسي هناف ن امض هم ًاينيو دقعني لينح خطي و يرقب نمس ةلثفم هيلع نقلي مث نبللا ىشني

 لهسي ةيبر الا هب ت دمضو ةقرخ يف هنم تلغج ن اف جّزللا ماخلاو ءارفصلاو ءادوسلا ةرملا

 ماخلالهسانيكرولا نيب ام هب ث دمض ناو ءادوسلا لهسيد اًوفلا هب تدم ناو ءارغضلا

 تا م معا اا داعيا ناو

 افلا 1 ا 0 06

 ةرارعلا ى دارت اينااوتلو ةوارط ةذشاَو اكان باةرثك أو 1 نبك ن نيبجارتل | دوجاو راخرتشا

 قدري ءازغظلا ناذسب) نايطغل |عركسي وزر دصلاوا ل اعل اعسلاعفني ءالجمو نيل هبفو ةبوطرلاو

 جرتالاف روك قرووهلبنتو لوبنات * ال اقثم نير شع ىل !ليقاثم ةرشع نم هنم ةبرشلاو

 ةدسفملا ةيذؤملا ةبوطرلا لازاو ةهكنلا ببيط غضم ذا ل الو الارخآ يف سب ايز احر يغصلا

 دنهلا لهاو اح 2 ة سفنل |ىف ثدح# وز ةيعلا (ىاؤقباز مامللا نينيشيو نايس الاومنلا ىن<

 * ماعطلا مضهيو حرفيف فدصلا سلكع م ماعطلا دعب هنو ٍذِحَأي ر مخل | لدب هنولمعتسي

 برج ماشلا ضر نم اديص لبج عايض ضعب يف ةر اغم نم هب .ر تحي بارتوها ديص ب ارت

 ةريغرخآ ءاو د كلذ يف ههبشي الت قورسيا يفاهربجو ماظعلارسك نم عفنل ا ىف مه دنع
 ةريزج ىه»دراشلا بارت + تشربمين ضيب يف انوحسم دحاو لاقثم نزو هنم برشاذا

 قلعنملا قلعلا طافسا يف ةبيجع ةيصاخ هلةريزجأ ١ ىلت تارنو مؤرلار حبر ئ ازج نم

 * تقولا ىف قلعلا طقسا قولغملا فنا يفرطقو ءام يفلح وريسي هنم ذخا اذا قلعلاب
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 نيبج 5

 لوبنات

 اديص بارت

 ه دراشلا بارت



 لابوت

 بونك

 يردو

 موت

 (ما١)

 اظيلغءاذغ ىذغيوهو ةاونلا قيق دلارشقلا قيقرلا والحل اق داصل ا: دوجاسب ايراحرمن

 برجلاو ةكحلا بجويو مدلا دسفي هلكا نصراثكالاو لاعطلاو دبكل اد دس دلوي كلذلو
 قداصلا نيبجنكسلاو ازملا نامرلا ءامو دعب صمي ناهحالصاو ليمامدلاو قيناوخلاو

 يغبنيو نوللا نسحو ندبلا بصخااوايوق اظاعن|ظعناذخاو بيلا |نبللا ىف عقناذاو

 ةقرطتلا داسجالا نع قرطلا دنع طقاستياموهلابوت * درواملاو لخلاب هدعب ضمضمتينا

 د ١ نمةئيبخلا» ورقلا عنمي وطلم قفجموهو ساحتلال اب ولمن ديدحلا ل ايوت :دوجاو

 + نب ل١ نم عفنو ايئاماسوميك ل هسا نطا ةيلام هل لاقي يذلا بارشلاب برشاذاو

 لقبلا ارمثوهو يبرذونهلل قبو ير ذون *شيرقمضق لمح يذلار يغصلاربونصل اوه بونت

 نميسرو اين انويلاب ىومسملا ءاو دلاوه | ذه نينح لاق عم اجل ابحاص لاق ناسبلل اب فورعملا

 نعل قن مث ءاو دل اذه يف اطلغ امهناف جاهنملا بحاصو خمشلا اما لاق يئانينح نوعبتم نحن و

 هلو تابارخل أو نيت اسبلا فت بنيو ندملاىفع رزب ميسر واس و ديروقسيد ةلد ايصل 1

 ةهببش فلغ ناصغالا فرط لءعرهزو قاق دناضغاو يربلاريجرجأ قروب هبشب قرو

 ناسللا عذلب فرع ارزبب ةهيبشراغصر وزب اهيف ةبلحل !ىلغ لثم ةقيق د نورقلاب اهلكش يف

 ءاكل كت رمح *« ةيصخلاو يدلا ةبالصو ناذآلا لوصا ين ثدحتي تلا ةبلصلا

 لومسملا ضبقو ةرارم هيف يذلا يرربلا هنمو يناركلاموثلا هنمو فورعملا يبناتسبلا هنم مون
 يربئاو ةثلاثلا ارخآ يف سب ايراح موثلاو ثار كلاو موثلا نم بكرم يئاركلاو ةبتجلا موت
 لاعسلا» 0 "الل 0 - عا 0

 همس مل .-. سسوس تسسلم تسسلم سس 0 ايا دولا عل 11 كتارا قاطو حا سلا ا عاق

 0 ك0 هس سس سبب سس. حشا



(11) 

 تضف فكوبع ةربغ دو مدلا ةبهكو قهبلا ىلع لسعلاب يلطاذا ةدام هر ينام دلا ةبهك

 هسا سا 0 لاو نيعلا

 0 دل يشم او ١ 0 ربو بيلا

 هيسييبل يتسلل يسلب سس ا سيسي سس سس سس نس سس سياسي سس سنايا

 ك[دا 431 سو نيس و الاموا.

 كل ل رفا 1 اا 1 2 ا هس سستم يس تس ستم سس ص تسمو

 تا تس سي سس تس سمو سس م سصعمم سس تس سم تس سم تسوي

 : نيالا بالاس لملابس 0 0

 هلو علكلا وهو شيعنرب هل لاقي يذلا تابنلا هبشي تابنوه لب باذسلا غمص هلعج نم

 فيرحرشقلاظياغريبك ل صا هلو ضرعلا ىلارزبو رهز اهيف تبشلا ليلك اب ةيبش ليلك ١

 راح هب عفتنيال قيتعلاو ىيرطلاة:دوجا ةرشف قشبو هلوحر وقي ناب ةعم دهنم ج رخ# دقو

 اب ذج بذ#و لهسمرجغم سضنم هغمصو لال ىف ع ذلي الاهببسب ةيلضف ةبوطر هيفةثلاثل ىف
 ادج بلعثلا ءاد نم عفنيو ا دامض درابل اوضعل | نيخست يف هلريظن الو قدمعلا نم افينع ادي دش

 ثفنو سفنلارسع نمعفنيو ءاسنلا قرعلهب نقحيو صربلاو نىلكلاوراثال نم عفنيو

 هنزو هلدبو هلاعفا عيمج يف هنم ىعض |هلصاو هباغ ارفتساو ًءالط نينجلا عجو نمو ميقا

 دوساهنمو ضيباهنم شاضتخ رى[ عل تع رصح *ءاريثك ليل عم فرعا نم
 ةدضاو حجما نيرخللو و لحاوسل | ىف تبني يبرح؛ هنمو يربو يناتسب امهئم دحاو لكو

 ةيناثلاف سبايدر ابوهو يناتسب | ضيبالا عيمجلادوجاو هضايب ين دبزلاب هبش يا يدبز

 سأرلا ءاضعا نلع ادامضو ابرش مونمر دخم ةئلاثلا ىف دوسالاو نيلوالاف بطر ليقو



 سدح ١

 بولترخ

 ع

 ( ماعز

 1 00 ( ا 0 اكد ارفص 3 ل4 ءامد 0 ردو هل

 لإ حايل سلا ١ قبأ التاب ينعس شي رروتسأ اة ميد ١١ عسان نايف ا: نم

 كك ل ل ع ل ال تاس ا دا هلال ناسا دك 7 ل كرا 1 اا اال ا لا ا

 ريدم هيف ضد هام شفير ير - تاو ان

 مدد-ه سس حش سشسسسل هةتسسبتسل مسسسسسسسلا صحم سس سس _ اب بب7لصسسللل سشسسسسلا

 هسسسنلب سسسسسما سس سس تسسي”ايت يسب تسنسسا:_ بلبس ا ا تمسسسسس_ مسمسمللللا تيسسسسلسلل تسمم

 كلل عدل مس سيب ب جس سس تشنتشيبباب بحبس تتسلل ششششسسلل سسسسلللال 2 3

 500 بان: وارسم هل جول روجر 0000

 جقانوهوركسلاعنمب بارشلاا االول داس" كنس و ةلتسل اةببلخل هرلا ةنايزل#درابلا

 ةرزاو نيللا ى ديزيو سمش !"قارخاو ناسيا | نص عفنيو مونيور دخت ةايملا فالتخا نم

 اا تا اهتلالاو , لخلل ام عفتيو و مالتحالا للقيو ءا ابلا ةوهش نكسيو ينملا ففجب

 انودتك ناهس مهزد صني ةن ان !ةلبلل ا.لاهشا الو هيف نضبقال سخاء رصبلا ىعضب هلكا

 اليسر طلال كافر توجت لوقوع كا وشلابونر ة ةنمو ىماشهنم بونرخ # ايئام

 000 دهر تاس 0 ماب دعب

 1_1 ا ا اا ل0115 155195959980557: مكن هلل علل طع عسسل سس سس < سمينا سس بسسس _ نسا

 ن نكاد ةلوجاوبا ةلقتو لاق .لاقمئرج كيبطتلا 5 ا 5 0

 عن و نذكب 0 قلخأ ١و هر 00 00 'ورمحاوهو هفانضا نم

 ممسسل 1 ل" للا

 يرسل يان ل

 هس ممإ يس  ببسباسسسلل ةقالاد_ ةكااش اس ل
 ب ممم تس سمو لا سمسم

 دك كفا اا م همس

 مجاب 8 6 ديالا 00 2-2 0 ثد ل 3



 (ماز

 داوي ةعرسب ةثوفعلل دعتسم هنم دلوتملا م دلا نال ديججب س ل ء كيوم 5

 هيئزج الكي اامهالكور اسلا نم بلغ ادراب | يلاوهو در رابوراح نيم بم كر لخ# تايدعبلا

 مرولا عنميو ءارفصلا ا ام عطق وهو ةدرب صقنب يلا ًاوذاقت قيل درابلاو راح

 قيغي و ةراحأأة دعملا عفني هن اف هنم ليل يا مضهبلا ىلع نيعير دو اشد دحين ديريااديح

 نيبو دوسلار عيه هيما م تع
 هدهد هدات_ءدككطععطعهغهه+هةهلهععدشدشظاهدظطدلس4سشس_ لمسلسل هه لا + ل  اذهغهغسلادمهغلطلطلاا ءط+ ل لل اهمهملسسلل سلسل - 0 ناد اديس

 .-ه-لهلهىلىللزلؤ9ى[9ى[ى[حلىحى[ح9ح[9.١9-2-9ت9ت95ت2تا؟ا الش تلي 2تلط 2955

 هيي نييك يوسع ١ وهن

 ةافصملا د دس ميشو و دصتإو عمسلار هع نم عفني لخأأر ابو بشلا عما صروصخ واهتكرحو

 يا نيم م يدنا لاول ةوقب
 0 ا ا ا لا

0 0 0 0 

 0و 00 ىف هنا هما ا

 اي تتبل س  يص تشيل حس اس يا سس سس سلس

 در ١ ل ةعيبطلا 1 نم عزتي

 ع ءاطا يدا رعقلا ا ىف ةفيحسل ملل عاملا نم نختم أو

 ديالو اانكوف كات كولبملا رج ايلاوبفلاوو تيتفلامضهلا عطب خافن تيتفلاو ل دتعللا علم أو

 3 تلو: قيؤسلاكن ؤكي ١ نح قدو للا ف ىنجاذاديجلارمخا) يدلل نم ذختا ام تيتفلا

 ورادعنالا عو .طي ء علا ريتك نم ب كير زلنا ' ياعل و قافنالا تيزبواولعلاز وللا نهدب

 000 ام ىراوسأ ١ هين اصوصخو ةحزاطب ضي ةثي دحيلا ةطنل 1

 طع

 ربخ



 لدرخ

 ريشراوح

 ماع

هللا |همحر خيشلا لاق تنسط مث قدهلاب ترش مث ةطنسا | لب باه وهن عورلاوعلا
 ا 3 اهلا 

 سوقي دلو نور ونس لاس طعما اك فا !ذغلا ليلق دريم لوسغملا

 نددعتو هوفطب يذلا ء را لرد طاز جفا لوما نهب ىلاهلسف

 نبايلا قينعلازبخلاو 1 ةوق دهيع بره دد نلولح ء ءاملا هيلع

 #7 كب ىغبني ةعبارلا ىلا سباي دراح > لدرخ #* اقيثر ناك اذا اصوصخو. ىطبلل لقاع

 انامل تارة يكل ةرمخلا دي دش الو سبيلا طرفم نكي ملام نم راتخخب

 مهمل . ششاينيبنبلا يشبع صاج تشاتتشسلا حس سس سس تس سي تا

 يب توا مصلاو ةنمزملا عاجوالا نم عفني لجفل ان هد نيم نخ | ةنهدو مغلبلا عطقي

 00 تمجد هيحح ا ا

 مسلسل ص سشسسسلال سلا سسسسسللل سسسلا سسلل شلل شسسسلللا سس سسسسسسلل سسسلل سسسسللم سل سس سس ا

 م ا د داذهأ ل ناسللا يسير سنتا اشور

 8 000 باعثلا ع دب دنت 007 نوت“

 ممم 22مم م سسسسللا شيل مسلسل

 711 ةمسمسسستات ب ميسا مديد ح-ينييس ليسا مري ست 0 ا ا ا لا ا الاشلا ةك نيس

 ةنولشحل تاغ 0 ا وزنابلا

 *نايسنلاًزببف رخو ةلزنلا عنميف س .أرلا مدقم هب دمضيو لشععلاب (١ ةدلورأ ةئرلا كر | ةبصق يفةنصزملا

 ف ىاك و هبصق نع واسم يا كشر ابخ

 ىكلوالا ف بط وق دونرتبل اودقلإ وحل | (قأ ل ةنعم.ىنمشتمب سيل انيزر اقارب هداوس عض

 هم ميسيسسسسل "1 ا ا

 0 000 الا 0 0 ها

 00 لا ا ااا يس الا

0 ل رو
 1 ومعك 0



 ( "ا8)

 ليلقعم امهر درشع ةسمخ نول امهار دةرشع نم سولفلا نس يقنلا هيأ نم ةيرشلاو لئاؤقلاو

 ثبخل !ىوق | ثبخ *قورعلان قصتلبإل ونح هقلزيو هنجو رلاظير وللا نهد نافروللا هو

 يراج |ميبقلا ىفجي ءاو درابص خبط م قيقثلا ل غلا عم قوس! دي دحأ | ثيخافيفعت

 قرو اهلواهنصرغصاو ىلا ةرجش ند ةبيرق ةرجش ىه ع ورخ#*اليوطانامز ن ذالل نم

 ةهيبش تناك ترشق ذا اهترمثو بصقل لم ةفوجم اهناصغاو اهقاسو بل دلا قروب هيبش

 تابوطرلاو مغلبلا هسا اليلقرثكاوا ةبحرشع لو دحا هنم ب ,رشاذاع و رخل !نرضعو نازقلاو

 دوسأ قبرخ# هب دمض !ذا'تايالصلا نيليو 0 اهلاوةوقللاو م ديجوهوافينعالاهنسلا

 لكشك هلكشو ريصق قاس هلو ةنم !ناؤسدشا5 بتل دلا قو ةبثي هتابنقز و ةيطْشتت عاطق

 1 عيرسل أ نوأل 8 ل امرل !لوزهلتاو ىنيمسلاو قيتعل ا كرد دحلان يب طول ةادوجأو دوقنعللا

 ناديعل اذخوت نادوجأالاو معطلا داحلا توبكنعلا مسن لم هذ وج يف يذلاز اسكت الا

 ّكظلا قد فقجت ور ونمتقلا قلن نخل وو رتشفت "ان ليلعب ليتو هلضا دنع ئتلاز اغنصلا

 ايش , هنلاثلا قارس ير احوهو مهرد نم ببرقةثتجةير شلا الوم اقوحسم لمعتستو

 ّصربلاو عرصلاو ةونللاو اغلا نفع منيو ةجيرللاو ةطياعملا طال الرو عل ةرداوزلل]

 عوشلا هبشي لكشلا ةثفتمر اغصروشقو ءاحأوه ضيبا قبرخ# ةقيتعلا حو رقلاو ماذجلاو

 ىربلاقلسلاو لمعلا ن اسكت ابنو ىمطخأ !لوصا[كياةبشيو هيفةنازر ال ضيبارخنلا

 وهو داصحل ات قو ينعمجيو فوج ةمومض» عباص !عبرا ل !ةقاس لوطو قرولانرمحا

 تاجراب الا لثم ين لب اذرفم هلاثماو قبرخل لمست ألن امول اذه ينو ا دج يبوق عوق

 لو صاب ةهيبش ةرمعلاو داوسلا نيب اهنول دقع تاذةبعشتم قورع ناجنلوخ# رابكلا

 نط قف أوم حايزللوس اى ليَ انما لوايف سب ايراح دنهل ا نم بلجي ذغيل !سريبكلاعونلا

 لاقثو ىصن,هنم نخب ناد وجإل اوادي دش اظاعن ظعلياليأق مفلا ف كسسما| اودوع كم ذخااذا 5

 دوس |قيرخ

 ضييا قب 3



 يريخ

 بهذ

21 

 7 (ماث)

 أ 0 برعم !دجيلبلا ىىوقي هلاف قيرلا اع برشبو يرقبلانبلل ا!نم لطر نيلعر ذيو قدس

 تابئوهو يريخ#لفنر ةلاوالفنزقلاةرقهلدبوريثكلا لوبلا سبحتو مضهلا نسحتوهو

 , هوام بطلا لامعا يف عفانرفصالاو رفصال اهضعبو ريفر ثكضعبو ضيب | هضعبر هز هل فورعم
 هنم برش اذا ةرزبو هخيبط يف سلج اذا ةميشملاو نينجلأو ثمطلاو لوبلار دي خوبطملا

 * سأرلاعمجو نم عفنيدل فا نيمبْطو لصافملا نم عفني اد امضوهو ادج ةوقب ثمطل ارد |نامهرد
 ةلاهسلا او ءادو لا ةيودا يف لخ دن هتل اخس يطل لدنعمبهذ ل اذلا ف ردح

 0 وكبك ناكل ةرب هعربساو نيكل لضف او ةدأرربلاىةضفل او به ذلا نم طقست ام

 000 ق1 نيل ىوتيووتمل ليزي فلا قيكاشماو بلل يريتو نافنسلا عفت
 سبايراحر صم نم بلجي ا« دوجا ةرمح يف داوسب طقر !بابذلاب هيبش نآويحوه مير ارذ

 قهبل ليزيو اهعلف بجاولار افظالاعلقيو ءالط ليل آنلعلقي نفعمفيرح داحةئلاثلا ىلا

 ىفزلا ءاقستسالا ةدو ا 0 يجوع علا
 كيل 1 ب امس سيسي سلا

 1 ا وع اذ * هم د لاف

 00 يو اقدام 6 كيم وى 2 وع

 ْ ْ 00 وسال ل 0 و واما

 1 0! ا هيفو فطام ددسلا عيمجل متم اهلا ةايقمللو ومغلبلا ن مايل لن م ةكطلا طالخالل

 00 ا يا

 202 ا ا ااا ا ا

20 

 ع جر 00-0 نهدوروف ناكل ورشلاو كما م



 200 0 ل ا ل كا ةهاشيشس يس نس يصل ل مسا 2 صم تمسصس7سسسم تصمم سيسسسسسمم

0 

 مه هبتبسي دسم دس دل

 يوسع سر ٍ 0 تيس اهيقنيو ةلئاملا

 هتراصعو ةبعلاو بلعثلاءا نءادتب | نم عفني ةصوفع و ضبق ةيفوق دي دش ةرارم هلو ةيصاخل

 ةرهز كل ذكو نيبجنكسلاو جرتهاشلا ءامب برشا ذااصوصخو ةكعلاو برجلا نم عفنت

 نمو دبكلاو ةدعللا مار وأو ل ايعطلا هب الص نم عفنيو اهيوقيو اهددس منغيو دبكلا عجو نم عفان
 * نوراسالاهلدبو نيتنسفالا ةراصع عم هتراصعاصوصخو ةنمزملا تايمحل ا نمو ةينقلا ءوس

 * نيباب نولع ء لمتشتو ةبكرملا ةيودالا ىف يناثلا نفل نكاد اناابخت)

 تسلا ل تسسلم سمسم 22 صح مسساب بسسس تصو مصمم ميسم ممسسمسم تسسسلل ميس ما ةهيبسصحعل دلع هه لت اش يسلم ل

 ةاندجو نا ابكرمدرفملا ءاو دل !ىلءرث ٌؤنالان | اهبيكرت ببس يفو ةيودالا بيكرت نين اوق يف

 بكرتيام نيئاود نم بكرملا ىلع اضيارث ٌونالو ضرغلا ل وصح يف ايفاك درغملا يا

 ةعبر ا نم بكرتي م ةثلث رم بكرملا ىلعالو ايفاك تبكرملا كلذ اندجو نا ةيودا ةثلثىرم

 اددع لق اهث ادرغم يذل !ىلذكو بكرملا نم ةعيبطل ا ىلع فخ ادرغمللا نالس قف اذه نولعو
 ةيودا ناو ينك راملاهنال عفانملا ىلذعفنتال عفانملا ةرثكب ةفوصو وَلا ةبكرمطلاةيودالان الو

 بكرملا ء اودلا نم ةبرشلا ىف عقي يذلا ناكل لعلا نم هلع ن ماهنم دحا أو لك عفني نتش

 ِن 0 لو اصوصخو ةبرشلا ماثادرفص ناكول غلبيا م عفش )| نم غلب بالفاريسي ارادقم

 وطض دق 6-0 7 وهد تيقب ةفيعض ةقيتعوا ةشوشغم ام سدح .و تدجو امواهو امساالا..

 للعلا ةهج نم اهضعب د وصقملا ]ض ةرغلا غلبب دحأو ءاو دنأ دقف دنع هيلأ ةيعادر نا كا نول

 ع



 ( ”يا8)

 ةيئرجل او ةيلكلا نيناوقلاب فراعوه نم بأ دوهامكةجزمالاو تقولا و ضرملا بسعب

 لقت نم يلو ١ هللا همحر ب دنقرمسلا نيدلا بيمن دشرملا ميكحلاو رهام كيرلا لاق
 00 افيرحتو اطلغو الوضفواوشح تلم ىتلا تانيدابارقلا نم نسل

 اوت أي نا ئاع سنالاو نجار دقي الو ل دبي ور يغب نا ىغبني ال يذل |ىل اعت هللا بانك لحم
 امشناؤقامف مهشسن تعاض مهنماربثكن أ لاقو مهنمرخسسو سونيلاج مهم ذى ,يذلام هو هلثمب

 00 0 نو دلهي 0 ا دم

 0 ل ا يس خم 7

 غمصلا طلخك اهفاعضالو | ظيلغلاطلخل ' لاهسا يف وقتي ىنح دبرتلاب ليبجنزلا طلغك

 7 0 هدب 0 0 ا 00 ف :
20007 05 00 1 1 

 همس يم مصممو مسسسستسلا سمس سسسيسسلل يسسسسسل مه

 0 ا را ضاع 01 يسم

 07 0 ا ا لل و ديكلا قي نرجلا 25 د ع
 اج خخخ ص مست بسسلل جيس سل يصب خس مسخ تحسم

 01 0 هاون ددعنالو 0 هنا ايلاف

 مك ا لماما ااا تت تت اسال

 0 يا بربس دست أ

 0 سبيكر جلا نم دبإل امهنيب او اسمك !ايشغم لخملا ات اناذلقأ ضبق ٌةوق ورثك | ليلحت
 همم تييبلل سس م سس سمس شنب م سس اا ستتشننبلل_ا سسسلا ممل مسسستل سس سس سبب بيتين سينا سنس

 فلذو اهيلباقب ي ىتلا ةوفلا ىوقيف وق !ضرملا يب درغم دحا كلو ناتثف اطتموانوقو هان دجو وا

 15239 ضرملا وكي وا ندي واستم بغلارطش يف مغلبلاو ءارغصلا نكي ملاذا

 اال

 0١ نوكي نا بجي ةيودالا بيكرتن ال ءاو دلا ةهجىم اهضعبو ءاضعالا لاوحا نم اهضعبو



 ١ اضيا لاقو بكرو ةجاحأ اةبسن ىلع ضعب

 ( ساو )

 نوكيوا همواقي ج ازم اهتلمج نم لصح# ةريثك ةيودا عمج لولا ج انحين امكسيتسم

 للع يف سيلمتلاو ءالجل او مار والا ىف ع درلاو ليل حتل ا نب داضتم نيرم ! ضرملا ئضتقم

 هبطلخبف يرفملا ءاو دلا نمررض عقوتيوا كلذ لعفي ذرفم ءاو دزوعل بكريف ردصلا

 رئاس ىلذكو ربنش رايخلا عم سيراب وبنالاو مسفنبأ عم در ولا طلخب امكهترضم عنميام
 0 ١ لع لمتشت 4 كيعون ةروص لوضح ةيودالا عمج نمدارملا ن وككيو ١ تاعلدملا

 5 مملكوإ ارو قوز هل 0 يقدس د تلوح نع ند

 مما ل بسسس تصصسسمسسو م سسسسو سسل سس ممم يسلب م سسسل ام سس قطن امه ان ف نجلا 1

 هلي _ شد ٠ ل ل سجان نلا تسلل 22 سلسل سسسسلل تسمي

 تحمس مسسسسسلل ممسسسسلللا سسسسلل سس مس

 سس دس سس يس سخح

 - دمار نيكطصملا 0 نوبص يصر ا دلاك يف ابل اوارقبف ح رايا يفر بصلاكبكرملاف لصالاوه

 نم فذحو لصالا ىلذ يا لاطبااذاف نيل اعت هللا ءاش نا هيلع فقتس امك نبغملاو

 لدب انا تضقنوا لصالا ف ذح نا بيكرتلاةدئاف تلطب لدباو ا ل دبالب تبيكرتلا

 عضوملا اذهل ح رشلاكي ه دئاوف نوناقلا نم سم اخ !ىف ىلاعتهللاهمحر خبشلاد اف ادقوا ذه

 عبطلا ىفءاو داهلدجت ملو ين اوح عبر!كل ضرع اذا هناملع !لاق اذه قولا لقنن نا يغبنيف

 نا ديرتو دبرتل اوربصلاو لطظنعل | محشو اينومقسلا غارفتسا ىلا جانتي نا لثم عونصللاالا
 ةيودل اهلهلاتط لل اواهيلا ةجاحلا تناكن افرظناف اعماج ءاود ىل نوكتلو ذه عمجت

 ةيوسلاباهيلا ةجاحل أ نكت مل ناو بكرو هتيرش عبر دحاو لكن م ذذف ةيودا ةعبزا ىهو
 لعجاو ةجاحل | غلبصر دقو يعانصل | س دع |س دحاف لفااهضعب نولاو ركاكب لاب

 رادقم صقناو ضعبرا دقمةعماجل اةبرشل !ىلذ لع دزو انوناق ةجال ا ىلا ةجاحلا ةبسن
 ص ب هل قايرتل اك رجنملابكرملا ءاودلا نا



 ( مخ )
 راثآاهل جازملا ثدحيل ةدمرمخامنا ىتلاهثر وص بسحو وق ور اثآ هطثاسب بسحب

 مهضعب يا ءابطالا هلوقيام ىلا تفتلئالف هطئاسبل ينل ىنم لضفا تن اك امبرو لىوقو

 ١ نكلو كلذل عفن لبرملالجالاذك نم عفنيو لبنسلا لجالا ذك نم عفني قايرتلا نا

 - اهتبسانم لاو اهيلاريشن نااننكميالو ةعفان ةليلج قافت الاب تءاج دقو هتروص ةدمعلا

 -  تلطب تفذحاذاو لصاو دومع يه ةبو دا تابكرملا ف نا ملع او ةيلج ةراشا اهل اعنال

 قايرتلا ىف نيعافالا منيل لس بكرللا كلفة داو ىلع تينب ىتل | ةدئاغلا يا ةدئافلا

 00 هناا ايذاغول ح رايا يف قبرخأ أوارقيفح نايأ ينربضلاو

 . ةيودالادسف ار ْدالبلا ق ايرتلا يف عقو ناهناف ترض ال تديزول ةيوداو صقنتو اهيف دازت

 اوبروج قايرتلا ىف فرخ يروا ىبإ انكر بشل تاعي زول ةيو داو نيعافالا مك -لاصوصخو
 همم تتسلم سس  مسسسسمالا

 واالثم 0 00 طا ءأ( يل ع اذاو ةميظع 0200000 7

 51 سا 1( 11 اال اهم

 مب سس سس سس سس يس سل يسال و سس سس سس شنب سس سس سس سس سس

 000 5 رطا ةجر 0 يمس ءزج 5 دل 5 0--

 ملعا ال دعم ةلاحم ال ذئنيح بكرملا ناكةدرابل ا لثم ةراحلا ءازجإلا تناكلبرثكاالو لقا
 . ةيرجتلا امه دحا نيقيرط نمل صحتلا ذهب ملعلا نوناقلا ح رش يف لاق هلل اهمحر فنصملان ا

 ١ ندبلائلع ةدورودعب ءاو دلا لعف لمأتي نابف ةبرجتلاب ىل ذ فرعت اما سايقل ارخآلاو

 نك قفل اب ءاودلا ةوق ولع كلذ نم ىنقويف كلذودنو ديربتلاو نيهستل أ نم

 طلاب الو نفرعت او ايف ضايقلاب كلا ةفرذم ادي ةيراطنل ا ىف ةروكذملا ظئارشلاةاعارس دعب
 ىلتريداقم ىلذكو ىلذوخن ودربلاورحأ | ىفاهنم دحاو لكريث او بكرملا ءاو دلا كلذ

 لعجنلفهنج ردو بكرملا جازم كلذ نم ملعن فيك اماوةفلتخموا ةيواستم ىه لهوطث اسبلا

 ةيودا نم بكرم ءاود لكل اق مث لهس | هيف كلذ فرعت نافةع انصلاب بكرملا ىفانمالكالوا

 نوكتن ا اماف نيريدقتلا ىلعو ىلذكن وكي الو اري داقملاةِدو اسنم اهلكن وكي د نآ.ام|هطق اسبف



 (م)

 نوكي ناامافري داقتلا ىلعو ىل ذكن وكيالو اة داضتم اهلك ا دنعالا نع ةجراخلا اهنايفبك

 ىلت ضعب در و 'ن'يخبني لوقا اذاو ماسق |ةينامث هذهف كلذكن وكيالو !لدنعمءاوداهيف

 نلو الاف ر احو ةيناثلا فراح نم بكرمءاو دهلاثم مجضوتلل ةلئمالا ءانثا يف ماسالا
 اناكو باسعلا طبضني نينح ىئلوالا ةجر دلارخآ يفو ةبناثل ا ةجر دل ارخآ يف. يا

 نوكي نابال ةبرش ف صنوا ةماث ةبرشاما امهْنَم دحاو لكن اك اب ةبرشلار ادفميف نييواستم

 ل تو لد بص ويتستو دو ةوتصردلا تود فاك ل

 ا ا ل ل لا ل ا

 ا صسششسلل يس سيسي سسسسسسبا_ سسسسسل ا ا عر مومو و2-2:

 00 امر اف قي + تنااخلا جم ابا وب 01+ كت لا فك لا كتل ككاو إ اك. كاكا واسال دعس

 مشل اة سشيسلل سس +ة+ بللسطط4ه لسا عميل شم  سسنسنجبلا سس سس سس  مييييبسيسس ميمسسبس - مسسنانسننس_مسسل

 2 0 مر 0 3

 ةرارحلا نم نا ءزج ةيناثلا فرامل اىفو ةرارسلا نم ءزج وال |ىفراحلا ىف تلق تش ناو

 تملا كيف ءرج فصنو ءزج دح او لكل ج رخا نينثالا ىلع ةثلثلا تعزو اذاو

 اهنايفيكو ةيواستم هطئاسبري داقم يذلا مسقلل لاثملا | ذه ةرارحلا نم ةجرد صنو ةجرد يف

 ءاود نيروك ذملا نيئاودلا ىلا نيضا ناو لدتعم ءاو داهيف سيلو ةداضتم ريغ ٠

 دبال نكلو لادنعالا نع ج ورخلا ب جويام ىك انه سيلذا عش لدتعملل ذخّؤيال لدتعم

 كلثلاوه ذئنيح ٌةيودالا ىمس نوكيف عيمج ىف يءرست ةينيكلا نا ةنسهلا نقرا
 0 تت تلا

5-1 

 0 كا 0 اه ةتلتلا فدل لال ئوالار اي 0-0

 تييسيسل سيسي لانا ادم صل حس شيب سببا ب ب بسس حي سس يي حس سس

 مل اة هذال  هبتببسس سيسهل د كيب ءهلعطديعيعدهلط هت تشي مة تن مشل

 يلا رة ل 0 يي 3 ا

 دحأو ءزج قبي ة دراب ءازجا ةثلثوهو لقالا ةراح ءازجا ةعبر اوهورثك الا نم طقس !.اذإ :

8 



 م0

 ' اهانركذ ينلافلط اضلا ىلعو ىاوالاةجر دلا صن يف نوكي نينثا ىلع مسقاذاوهو

 ىاو الا ةجر للا منيف نيتي يلام اذ داخ ١ ولع يفابلامسقو نينثالا ن ردنا طعنا نول

 ةهدنساستلل اسس

 ءرجو ةراح ء رماة سس اوقف | يف لدتعمو ةيناثلا قدرا دواةعئاارولا ىف را يضارم تنازل

 سصس شع امس سسسلسل سسسلل م77 511005بب _ ح1 السيب .تسسسس حسي بست ]شت ل الا 7٠ هش عا مسلسل سبسل مسد دكت مسلسل

 انطقسا|ذاف دراب ءزجور 000 ءزج لدنعللا قوزا 08 ءرجو ةدرابع ارجا ةثلثدرا بلا ىودراب

 ءرخ ائلث هثلثو ناثثايقابلاو يقبام ثلثان ذخاو ةعبسودو رثكحالا نم ةسخوهو لقالا

 ةعبر الاوهرثك الا نوكب ئيرخالا ةطباضلا ىلءو ىلوالا ةجر دلا ىثلث يف بكرملا ناك

 تكرملا نوكين دحاو من اثلثل اوه نينث الا ثلثو ثلثل اوه ةئلثلا ي مسو نانثالاوه لقألاو

 تيران ةسولاو ةيوطرلا ف سابقا اذه ىو ةرارحلانم نلوالا ةجردلا يلي
 نتمسك للا ءاودلا ولكي اباه تنطر فراب صو قولوالا جر دل ا قس اي راح قم ءاؤد

 ةررالاقف تطر راب عال ىازسا اك ان لل اعبسك وتاكل

 00 انركذ يتلا ةطباضلا ىلع ةر اح ءازج !ةعبرارامعلأ ىفن

 ىلذكو ةثلثةراحأ أءازجالا نم يغب 1 ل تاقسا اذاف بنطر ءزجو دراب ءزج

 شل ل نوكيذىضنو ةجر د دحاو لكل جرخ ةيودالا ددع لع اهانمسق اذاو ةسبايلا نم

 ةيئاولكل جر رخ لدتعم ءاوداذه ىلا فيضا ناو ةسوبيلاو ةرار علا نم ةجرد ىضئو جرد يف

 206 105 هلو أو ةرارحلا نمل لوال ارخآ يف بكرملا نوكيف جرد

 واسم مظعالا ن .رمذخ أوي داقملا تفلتخ ا ناو تملع اللاهناز واي الاهت ابرش يف ةيواستم

 عيمجل ا ةجردامرظتيو لايواس رك نامل اولا ىساسبل ه كافل ارت
 يقابلا هيلا نبض | مث بسحو هلواسم بكرملا ى نم ذخا لقا يقابلان اكن اف بكرملا يا ْئ

 راذقم نم عيسي أ تررقي ل ىزلل لادألا قاواتني امرثكإلا قننخ ب ارج ملهو يا
 تكريو لقالارادقملثم همظعالا نمذخؤي بو قال اريداقم تفلتخا اذان  ملعا ةيفيكلا فدخاو

 بكرملا ضرغيف مظعال | نم يقابللايو اص بكرملا ن اكن اف ةجردلا ةروكذم | طب اوضلاب ملعتو



 ممم

 ةثلث نيتجردلا قراحتلاءاودلا نوكيالثم عومجملا ةجر د ملعتو يفادلاعم بكري ادرغم اود

 تابرش ثلث مهارد الثوه يذلا ءاودلا ن وكي نأ نئلعادحاو امهر دةدحاو ةجرد يف ةراعلا او مهأر من

 بكريو رغصالا ىواسبوهودحاو مهرد مظعالاوهو لوالا نمذخّوي دحاوةبرش مهردوه يذلاو
 فرعتو بكريف نامهر د كلذك بكرملاو نامهرد مظعال !نم يقابلاو هج ازم فرعيو

 ىنيمهر د نيتجر د ينراتعلا ناك اذ |امكبكرملا نم لذا مظءالا نم يبق ابلا ناك ناو ةجردلا
 مهر د مظعال نم يقبف كلذ عم بكريو مهرد نيمهردلا نم ذخ وب امهر د ةجر د يفراعل و

 مهر دب كرأا نم ذخ وي ذئنيعت مهرد لوالا بكرم ى نم لقا يفابلاف نامهر دبكرملاو

 قاتلا وبك راا نم لقاوهو م هر د لوالا بكرملا ص يقبف يفابلا مهردلا عم بكريو

 وثكا ثلاثلا تام د اسس

 برقي لونح ةريثك ار ارم | ذكهو هعم بكري و مهر د كثلاثلا نم ذخ ويف يناثلا نم يقبامم

 هلثم اضيا هنم ذخا بكرمللا نصرثك ا يقابلا ناك ناو ةيفيكلا ف دحاور ادقم نم عيمجلا
 ذخّؤي امهر درخالاو مهارد ةعبس امه دحا ناك ا ذا امك او امسملا ىبلا ىهتني نااص اف بكريو

 بكرملا نمرثك الاوهو مهار ىقتسمظعالا نم يقابلاو رغصإلاعم بكريو مهر د مظعالا نم

 بكرملال ثم يهو مهارد ةعبر | ىقبف لوالا بكرملا عم كريو ن .رامهر نةئسل | نمذخ ويف

 ترق تح ارارم لعفام لثم لعفيف لقا نوكبام ىلا ىهتنيوااثلاث بكريف يناثلا ظ

 ةرم هنم ذخالاب ىهتذي بك |نمرثك ١ ناك اذا ىف ابلا ناك او ةيفيكل ىف دح اور ادقم نم 0

 ايواسماما ىقابلا نوك لع فنصملارصتق اهنم لقا وا بكرمللو اوه اميئل ا نيترمو ظ

 ليق ن اف#هلمتحي لقعلا ناعم بكرملا نمرثكا يقابل ناكاذا امدرويملو هنملقاوا بكرملل ٠
 ركسلاو ئلوالاةجردلا ىف در اب درول |ناف متلق ام ف الخ بكر طا ءاودلا ىف دهاشن ندت |

 لاك لم نرد مضلل اح يبركسلا نيبجنلجأ < !واهيفراح

 ةدايزلا ىلتلب بيكرتلا ةهج نم نكت ملةرارتحلا ةدايز نا ضقنلا اذه نع باومجل ىف



 ( مماغ)

 ةككلتؤتمزئا لام ن .”ريثك عو هادم لدتا ناودب ال ةرمخت متي دي نا لئلا يللا الور

 ةرارح دتشتف بلغو درولا ف يب ذلار احل أ ءزجلا ىلوئسا ثللحت اذاوةدراب ةلاحمم ال ةيئاملا

 ءهلاخإو يلح فرضت اركسلا اعز ةرازرج دشائركسلا: نييجتلجلا نوكي ككل لف بيقرللا
 كلذورانلاوانسمفلا ةرارخب الارمضتبال نييبجتنلجلا نالو.نوناقلا حرش يف ىقتضملا

 تابكرملا ىف ةيودالا ناز وا فالتخا ببسن ا ملع اف كلذ تنرعاذاو ةرارخ ةديزي

 اهنكراشموا اهنس اخر اهتعفنم فرشو | اهتلقو اهعف انصةرثكو اهتيفبكيفا 5 0 |

 ىف ةيودادوجووا اهنم هبرقوا ةدعللانعلياع فال أ اهب اه دارفناو ةعفنللا اهر

 فالتخااما أهم دعو 5 0 الا ضعبل ةرصم دوجووأ اهم دعو اهئوق ىعضت 9

 0000 سال جول هود دلا ةوق ةدش ناف اهفعضو اهثوق بس: اهناؤو

 ىنعا اهتلقو ةعفنملا ةرثك ياسا م هنم داري اص م اقم هترث ا

 رمش تعرب ىزاثلاف ةريثكعفانم اذرخألاو ةدحاو ةعفنمان امه دحا ءاو دلا نوكي نا
 كورد قوما اهتسادتخو اهعفانم فرش بسحتامأو او ليلقتلا بحاوي لوالاو

 ليلقتل اب جوت ةكراشملاف ةعفنملا ىف ىناهربغلا 3 رشم بسحب اما ليلقت بكور ةددظو هنم

 يي كك الاف دعبلاو برقلا بسب اماو ريثكحنلا ب جوي درغنملا ةذم

 ةدوجون :اهلطبتوا هيو تلح ٌةوف عضت بكرملا ف ُةيَو نادوجو واسع دكر ريثكتلا بجوي

 ويهيفوضعب ةرضم دوجو بسحب اماو بجو يال همدعو عفانلا بوق ء ءاوذدلا 0

 اه دارفنا بسحب ليلقتلاو ريثكتلا تابجوم يه هذهف بجويال ةدضو ليلقتلا بجوي

 ليلقلاوزيتكتلا تابجوم تغمجا امبروزيثكنلاو |ليلقتلاىضتقتروصاوا نارما ناك امبرو

 ل د كير

  يقامهتهب اش ضيرمو لل [ضيرم نم م سم ل !لقن نال اه هريغو ضاخش الاو ت اقوالاو للعلا

و اذه اهع ورخو اهلوصأو ةحانصلاب هل رعمال نم و قايل لمقلثلا ضرما ضعب
 كان

 خل ل 0 د

 22 يكد



 (ممو)

 هسيتفت ديزيلر وزبلا عم نيبجنكسلا بكري دق لوقنف ليثمتلا ليبس نيلع تابكرملا ضعب
 بكري دقو ةراحلا عمف ةنمزملا فاماو ةدرابلاروزبلا عمف ةداحل 'ت ايمحلا ىف امأ ددبملل

 نم ذخت ايو ارفصل را دواس رك نخنا ناالثم ةبكرملا تايمحل ا ىفامهعم

 رثكا عيطبلاو نير اينخل أرزب نم لعجيو خيطبلاو نيرايخلارزبو هلصارشقو ءاب دنهلارزب

 واهعم ةعفنملا ىف اهتكر اشمل لقا ءاب دنهل لص ار وشق نمو امهكلسم دعب و امهفعضل ار ادقم

 رزب نم لقاو# داع | تايمحل أىف هتعفنم ةرثكحل هرزب نمرثكيو اهرزب نع اهتعفنمر وصق

 سفركلار ب نم ذختبف ةدراب اهندام يتلا تايمحلا ىف اماو هتوقل خبطبلاو نيزايخلا

 لوصالارثكت دقو اهلوصا نمو عفنلا كرتشم لووقلا بكرم هنال ءاب دنهل ارزبو نوسينإل أو

 روزبلارادقم لعجيدقو مهاردةثلثر وزبلا نم و مهار د ةسمخ الثم اهنم لغجبف اهفعضل

 ريثكتلا ىضتقي ة وقل فيعضوه ثيح نمل صالا الثم نيببسلا ضراعتل ايو اسنم لوصالاو

 كفاغلا ةشيشح نم نامه ر داهيلا فاضيذقو ليلقتلا ئضتقياكر اشم هعم نا ثينح نمو

 ةبالصل ذختا نااصاو هترارصو هوقو هن ارش ةرثكل كل ذ نم ل !دنويرل ا نمو هتراره ٌةدشو هثوقل

 امهبرقل ةبراقتم ةبسن نياعربكلا لصارشقو دففلار زب هيلع لوعملاو لصالا لعجبف لاوطلا
 ىللاو دنويرل ا امهلدب لعجيف دبكلا ةبالصلذخت ا نا ام او لاحطلا ضرم عفانم ةرثكح يف

 ىلا فاضيدق و نويلاساو مارق اسمكم ليلا ليوا ١ مطلارا ارد الذ+# ناو

 ناي اهنثان اها كالا اوما ضامالاق ومالا ىروزلا نيه

 مدير نرتح ةرزراجزرال يلا دلل ١ نم عبطنو ةليل ءاملاو خل أ ىف عقنتو اشيرج ةيودالا قدن

 ةجاعلا بسح ىلع لسعلاواركسلا هيلا فاضيوردقلا ىلا داعت و ىفصتو ىصنلا ىلا

 ةعاشبل ليزم سفنلا ىلا بيبح ذيذل هن اعم هنالركسلا نو د لسعلاب نوجعملابكريامناو
 طاخب واهاوق جر ختسي هو هب بكرتيام ءازجاب ج زئميو ةظيلغلا تال ,ضغلل يضنو ءالج هيف ةيودالا

 تادرتملا فنكت مل دئاوفب. ادم, هرات جار اهل لص تح اعرتشمو نقع اهي



 ْ ْ مم

 ْ اةغللا ساجر 50000 درطالاظفلو تالفيرطالا نامزلااذهنهادنعةلوادتملاهب ررجملا نيجاعللا نمو

 انهي نها طمل ا ءاضعالل ةيرغل اهتيلو يلمالاو ليلبلاو يبلباكلا ملبلهلا ىلع عقب ةيدنهلا

 نت اهلفانمز اهاوق هباشتل ري داقملا ةيواستم تلعجواضعب اهضعب ةنوعمل تعمج ءاذغلا ثالإل

 0 اهنماسهرتلاهنازوالثمب يدنهلادومالاو يربصبلارفصالا جلبلهلا اهيلا فاضي

 كتلز وللا نه دوا نمسلااباهقحس دعب تليوالعف لووق او لامك لفيزط الار يضيف ةعفنملاو

 00 ةسوببلا نالاهسي

 يف لمعتسا نا ناشنالا جازم ةقفاوملا ناهدالا ىوق | هنال يلو 'نمسلاو لازهلا ثروي
 ,ةتحت ارريغتي نّمسلا نال اوازوللان ه دفةدم هلامعتسار خأت اذا اماف بيكرتلا تقوبرق

 "لوا لغير طال اريغ يف كلذلو لمار فين لوزيلن بلل اى ا

 ؛لعتجيدزوهلامكو اهلعف م امتد اري ثيح تالفي رطالا فةيودالا عض لسعلا لع نأ ي ىغبنيو

 نافيزطال اذخنب دقو تانوجعمارثكا يف لاحلا ىلذكو ةعانشب لقاو فطلاورحاربصبل اهلاثماةثلل
 .ديرتلا اهلا فاضي دقو ةيوقتلا ضرغ نم مهاةيقنتلا ضرغ ن ب 0
 ةضباقلا ة يو دالا لو الا ثلثلا ىلا ف اضي دقوريس اوبل نم سبي عبطلا ىف ناكاذ !لقلاو

 'ئئاقي ىلذ دنعو ماد ناليس عص عبط ع نيل ناك ذا جر امزج اوابرهكل اور انلجل كممدلل ةمنبا لاو

 .ةنوعملاو ةدحأا نم هيفال لسعلا هنع حر طيو ةيلاهسالا ةوقلارسكنتل نه دلاب جلبلبلا 0 يللملا

 قارئ دقو مدلا هسبخو ريساوبلاب هصاصتخال ثاركلا « امب الولحم لملاب عمجي ', لاهسالا ىلع

 حلا صملا بسح قلع ءاهريغو سو دوخوطسال او يملا انسلا هيلا فاضي دقو ةدعملا تايوقم
 مي-س-لا مسلسل سسسلل سس سيستم

 تمسمسسسلسلا سلسل مسح تسسصسسم سسسسصصل تسمم يمسسيصسسل سمسم تسسلم سس سشس شسسستشسمل سسسست يسسيسش لس يات هللا

س سد 500 ينام
 انفاق: تم



 ( مسمن

 ايذ اغولج راياوةفسالفلا نوجعمو قاب .رثلالاثس ةروهشملاتانيدابارقلا ىف اروك داهم ناحافت

 0 ةييورمما 0-08

 1 ا ل ا

 ىلذل مه ارد ةثلث دحا 0 يتب دم ع يا
 مس شد دشسل لمسلسل هتديتنسس اللا ممم بجاش مشل سس

 را .ةردلطنو تاو تارا هم م حش للا

 ا ال1 هشيالاركلا ١ امهر درشع ةسمخ نو 2-0-0-7

 هلا ل ل ل اوال 2 ظل ل

 ادانسللا محصل | -تسسسسل مسسسيس هسسعل هسستتسسل ا د دسم تتتتالاط تسسسسللاو ل تسال سس ل سس سمس تت لاا ل تي ل تت ١

 د وا ممشمل شي سا سس هسه د د بسسس هده ههه ه2اها02ا_ ميا بيلسل سس سسسبلسللل شل شل

 مسمايمنسجع يس سس سس سس سا هت م سم سلم اة للسلم حةللسل4ل+اد بلل مس 4طحت لل

 يا 0 مراغص صا 7 20ج سس

 ةيلئوأو نومه هر دن وكي نأ لو الاو مهار دةعبرا م 00 مق زجر تارط راعنأت يولي هذ ةبح هن

 مهار د قتلت دحاو لاك لل ةشيايقر برك رمال رباط بركم ةدعملل (يقعصاطع . فس نال هارب

 يسيل ار تتسبب سس سس سسسصم سس تيت سس يس ل شيت م سس ا سس سس سل يس

 ةماعأ يمثل ىلخب اذا لهازح راما ابكك صاجا هيف ديز اميواو ل افبم صرخ نيدو

 .لوصفلاو دالبلا فاصوصخو هن ايلغو مدلا ةبلغو ةسوببيلاو ةرارحأا ن نم عشبي عوقتلااذهو ءار ءارغصلا

 تا ١كىلذكو نييلتلل امهر درشع ةسمخ ن : ربجفرْلا هيف از دقو ةراح /
 وهل سس يمس سس تحيي حشا سس سس بسلل اب ابله ا هللا للام م لل ِاإ للسلم اة هه لل ةهتيسشسسعع يسيل يسيل ةيسيص ةميسلسل

 هس يسسصسم ستشكل  شسسسسج حشسل  سسسللب ششسس سيسي يسب يس سس بانسسب سيسبب سس سيسي ب ببيييسبس سسيشنشب ب مجم هاه همن شعب

 نام هرلابح يدنه هرمد ضوع ةيف 0 مب رو ً دةئلت شر هز تارهز كلئرف ولينره 2 مهارد

 ولع |ىللغملا و

 ا اكل كلا

 ضع املا ع وقنلا



 ةنلا لهسملاعوقلا

 هكاوفلا 242 وبطم

0 

 همممسسسممب سيم هيل تيمسسسسلم تييمساسسم تيس تسييس

 هس سي ه- ه-- نبجببيلل ااا نا ا ا

 م بلامه ردرشع هيام لك ِ لوعصيو ةيف يا

 ولعل ازوللا نه د نم مهر د فصفو دنو ار مهر د فصنو يسفنب بارشامهر دن كثواركس

 هفردبيو ةقلزيز وللا نهدو ءاشحالاو ءاضع الاب ةقوصلو ةجوزل هيفربنشر ايخأ بل نال

 نضدولاةجاحال حرر رانا لد تتر صل اضرد سرعت مول
 م الا تباكيبطللا ةبساهبل |اهتبسنو تاخوبطملا زم ىلا تاعوقنلانملعازولل

 . اهاوق جار هتس ىف ةيودالا ئللع ينعي غبطلاو ىايلغل !ئال جواز !درسلاب ة اوما ىل

 ريثكو نوفيتف الاء املس اوخر ةيو ذالا نم ناكام اصوصخو ءاملاب حصل

 بطل اب ةراازح كنشتكوال ةنأل اضيا نوباو اوبل نم تل عاؤفنإلاب نمئاقلعل نم

 ىنيهقانلا امك قفرلاب داوملا ج ارخا دنغو تاخونطملاننم تايدحل !ىفقفو ا يه كلذلف
 ىيعبصأ ءاملا اهقوفي امر دقب هضر بجي ام ضر دعب ءاملاىف ةبودالاعفنت نا بجيو ءافعضلاو

 مايا ةثلثدعب ئقستو ليللاب دبللاو | نبتلا فو شأرلا دو دشمر اهنلاب سمشلا ىف عضويو ةثلث

 هكاوفلا خوبطم * لالا ىضتقيام نئلع#اوقمريغ وا ةاوُكم ةقرخب ةافصم ديلاب ٌةروصعم

 عرساو ةلئ او اناخيسا لقاو بوبتعل | نم ع ابطلا ىلع ىخاو بلا تاخوبطملا ناملعا
 ةطساوب اهمارجا نم تعزتنا ةيودا يوق اهنال كلذو ةقيقرلاداومللقفو اوال اهسا
 اهلالساغ اهلاهسا يف اهنيعت و اهض اوخب اهب ذجيف تاسوميكلا ةيعو | يف اهب يرجع ءامل

 يف نقي ال وريصق نامز يف. هنع.اغورفمو الهس اهب لاهسالا نوكيف اه ايا ايلاجو

 ةدواعمو شطعلاو ىشغلاو بركلا نماهضارع ١ ءاقبلاببسريصي عيش لاهسالا دعب ندبلا

 ل زيتا اود امرا يت افلو ةدسلا دج يف تويقلا مارجا سويقتيست امكلاهنألا

 سبب ل لا م مس ل ل سا ص صم سس سس تيس سمعا 2 سس مسلب سببا تس سس سسم يح سس لا مح سسسسلا



 مي

 نفليو قحسي :نورحماو ديرتلاونوقيراغلالثم جور ادرسو ةو العب وقم اها سو راك ل اع

 عيل ملف ومس وحسب يسم مادو
 سس مسلي يبس سي سس سس حيييل سا سس سس حس سس سس س

 سا سس ل ل سس هت هسشسس مدهش مدسللا مسسامبلاا_-السل سلسل سلا لسسلل ء ل ل + سلس لل لسسسلسلسل سلسلسلانتطظللغطعسللل#

 0ع ب 7 دروع 55 عربجستو ل رد نير شع 5700 2 ارد تس م افسب

 راهنلا ةركباراح ناصزلا ن اكن ا خوبطملا برشيو زولل نهد مهر دو ينيص دنوار مهرد عم

 خوبطملا اذهو ءابدنهرزب ىمطخررزب لدب نوكي نا ناوالاوا دراب ناكن اة ود“ و

 ةعبس ضوضرم لوونلا عوزنمرفصا ليله وف !لورخا ةخسأ « كلثلا طالخالا لهسب
 ناتسبساو دعرشع ةسمخر ابكت انعد دعا ةرشعر ابك اجا مهارد ةعبس ىكمانس مهارد
 َج رئتهاشامهر درشع ةسمخ نو ةنم ىدنه رمئامهردنو رشعم يعلا عورزنمبيب زاددع نوررشع

 نخل ا يول تنهلاررزبو مشب مه ه ار دةسمخدح او لكن م بالبللا قز و

 ةعبرا دحاو لكى م ل ناتنسف أو المخا ارو ملهاو داقثلل دخلو الكا ىسا نفوموملا كولا

 جورادرسلاب ئوفي ناديرا ناو ناطهو ددحأو اءلكنم م سفرعلل) ربو ريا رزارل ارزب مهارد

 نوميتف الا خوبطم# مهرد عبر ىكاطنا ةدومحمم مهر دارقيفج راياةيفصتل ادعب هيلع ىقلبف
 مممسشسل  شسسلل. احباب يا.م.مببايبيس مبيع سسسسسلل سس سسسس

 2 ١و نو وميتفأ, مهأ دع 0 ليد راةهك افلا م تعي ر

 همم للا -ل-ل هيسسصسل كك ع _ ده ل ع هلسلب هه ب هد ه1145414يتسسد ا ابلبلبلبلسلسعيلاعدعلا ا

 ا تح د فسادم لكم ولم

 دهس يتسيسسشه تلا .اتتسسيسي مسسسس مسلس سمس سس سسننيبب ب بسيسسس * سيسي مس سس ا امسي _ بكس ص سل

 اتصل سنتين شسس  يييسيستسل مسسسسسللا | ميسسسم سس ةححسسسسس

 ةعب 0 تم ءارالشل ا هيو ا نوميتفالا

 خوبطمل نرخ ةهسن * مهاردةثلث دحاو لكح نم رعد ليله هيفديز امبرو مهار مهأر

 دحاو ناك نم يب دنه دوس اورفغصاو يلب اك يلباهرشق ةع انصلا لماح 0

 ّح

 لورخا ةدجسن

 نوميثفإلا+وبطم

 لك رخا يبدي سأ



 ٠ لئرخاةليتف
 لك رخاآ ةليتف

 لرخا ةليتف

 ( مست
 نوت مهيعلا ع وزتم نيت اس ارخ بيز مهارد ةعبر انجح اوانأكب م يلمآو ربل م دار د ةعبس

 سو دوخوطساو هيون دابلا قراؤو كفاح )!شيشح و روثلا ناس ادادعا# ةرشع ص اجاامهرد

 زيك زهر ضو ماها دعوا دحار لص س
 نوميتفا هيلع نوقلي مث ثلثو لاطر ىلا دوعب نا قولا ءاملاطر اةسمخب ميمجلا طي نامهرد

 .نلا عجري نوتحر انلإ نيزك ةيو.ةقرخ يف ارو ريصم مه ارد ةرشع نولا مه ارد ةعبس ىلطعب رت

 .كطنعل | يطشو قبرخلاو نووقيراغلا نأ دهب قووقيدقو ىغصيو نوميتفالا هيف سرميمت لطر
 .ىنالتةلهسمل قئاتفلاو تافايشلا لاح ن١ ملع اهقاهسم ةليتف * لاق جاازملاو ةوقلا لامتحا دنع

 .ضويحلا ةبسن فشلا ىلا اهتببشاو طمهنيل طسوتلا و ةباحل )و نربللا ىف نقحل ! لاح ل ثم ءاعمالا

 .ىبا عباضا ةتس اهلوط نروكي نا ٍبمجب نونافلا نمكيلاثل |يىنيشل الب تاكا يلا

 جاوقلج اجالع/تديرا اذا نؤلوقلا يلا.اه رث|ل صيت ميقتسملا ءاعملا ىفعقبل كلذو ةمومضم

 عموم يف اههاقم ل وطيل ةجرحذم تيِلعجف ٍِع اسنلا قرعو كرولا عجول توف أنآ اماو

 عام لول دقعلا دنع ةيلعرانا ذارمجأل اركسلا ئنمذختملا نطانلا مث دقعنملا نبللا هيث اموه
 مسلم ههسشل _ اخاه لح  مممتاتل لس مسسا

 .لياق يسم 0 يزيح باستا ا

 مم سس ص سلسل 1111 د ا ودا ١ يلا 00115 وص عطا لا[ مدل سلا

 تلا 2شش2 تسلل تئتٌلسسالملابلااسسالسللةىهةلاج الها تاتا ببال 22771 2115717 لا يما لو ل ل سل حس جا ص نع تيس كنا تس سس ب سس سس سس

 ةعدب نجعبام 00 تادمع مهرد عب ا لاك نم ةيوبمحو قر 0 0

 ملاعاو دوققعم لنص ىبنطخافإ صبايا شو زييكس و يشو اج اهي كاوسحا
 0 ؛ تما وبطل اين 00 ةحلأ ينكرت نا

 تاجليلعهل اووبصل 4/يتحل ا لف واج دسانيل نيب 20 ىضعب نكل تن اخوبطملا ىلع نوقلب

 07-2 سعاملاار اهنلاق اني هيايل «.لنأ] ف فحل اهنيووا ضعي جلخ ةامالا مك



 ( وا )

 يتلا ءايشالا نم ذهتي ءاشحالا ىف ةراعلا م ارو الاو تايمخلا ىف ,لمعتست ةنيل اما

 بانعلاورفولينلاوزيعشلاو يمطخ او سفنبلاك ءالجأ او قالز الاو نييلتلاب لهست

 ىنذحي دقو سوسملا لصاو سل او يزابخل او ءاب دنهلا قروو قلتنلاو ناتسبسلاو
 اهوحنو تابسلا و عزصلاو درابلا يتلوقلا ىفنمعتشت ةةاخام او راحل ءالاو ناهدالاب

 تباةسلاو نويروطنقلا لثم ليلحتلا و بيو ذلاب لهشت يب :لاو ةفطللا ءايشالا نم ذختت

 تينشلاو متوبابلاو ىلللا ليلكاو عب انسبلاو لظنحل أ م مشو دبرتلاو عنتوفلاو مويقلاو

 نثوجنررملاو نؤسينالاو نوتفكل سفرك راو دوج رسل لسا مطرقلا بلو

 ويسجل .يلعةراحلا وة درابل 'ةيودالان م ةبكرم ةطلطوتخاملاو او ضوضر ما عوزتخلاو
 تكتكتفشش مس سس تس سم سا سس هس سا ويسب سم سس ل تش سم يس نم يم ير ا ل يبي كلل سس بس

 رشقمريعشو هر 7-06 20000 - كر وانس لي نوثلتن 0 100 كنف !تقؤولاو

 مس ا وهني م اديسسل ميسشنل ةيسيشي© ضسيسيسششلطلطلطل _-ةهطي4طسطلط4ط سا دلهي ةستل

 امهر درشع 0-6 ١ هضم 0 :ةفيطأة هرخ قلس ل اقُتَص سوس قرع فكدحاو نكرم

 عرقي ادرددقزو مو جربت هارد ورح زك فود طورت علا بل
 ةقحلا واط زر قر وبلا ز:ةرطهفا لاو وع دكت يك ال الزل جر

 اليلق الاهيلعد انيق قصن نمابيرت اهرا دقم ن وكي نأ يغبنيو خوبطملا فج ا

 يح 0 ارحلا ل 3 اصارد اف لوكُيو وحلا 0 او دلاع كي
 1_1 _ مسسم هاش يسل ملا متسضص شمل شسسسلل سسس ب سس ساب مسسسسسمل سس سا ساس

 حشا سسنسللب سس سس سما ممل تكتل تمل تلف ل للا ل لل اقل 17 و كلا مات للا _ دلشلل هد ل _ هه يسلط ا ل لسع ا اندسس

 ا ا لالا سس هس ا د د سس يس ب

 سي سل ببباا س حيييبيبل حم حبيبي - تايب سس شيب حيي بسس حيييل س سيب سس 2 يي سس سلا بسسس ص

 ا يم د ع كسا

 ةهلكشم ةيذح

 لئرخا 0

 ينلو 1 ىلإ مدح



 ايا

 دناغول
2 
 رس

 ملط ميدل بسلم تكسس هس دلتا سس مسسصسصسم دتيللا دلي سسس٠س يسططخ*٠س٠لب د دماطعسلا يسيل همس

 مي( 0 والبر ذ رتاج ةمجلالءل وبل مابزارد نضر رزب ةفيطا ةمرخ دحاو لك نم
 * باذبسا١ نهد نه دلاو رتس ديب دنج مهر د ىصنوريث واح 0

 لولاعتهللاءاش نا عيارلاو نكلاثلا نغلا ح رش ةولتيو هقيفوث نسحو هللادمسعإ ين الا نفلا مث

 اينغم باتكلا نوكيلاهيلا جاتسبملاةروهشملا تابكرملا ضعب عضوملا اذه نيلا لقننلو
 تامناو ملصملا لهسملل مساوهو جراي ايالا ىفالوا لوقنف ةريثكلا ب بتكلاةعلاطم نع

 لم ةفرصلا تال يسملا لائ اوغ نص نوغز في اوناكءابط الا نال تاجر اي الامي دقلا ىف نوقسب
 ناعلصملاو تاقر دبملاب اهرطلخا اهلامعتسلاو دارا[ اوناكو بل ذربفو قيرخلاو ل طنعل ا مسش
 اهيلعاورسج مئاهتقالساو ذخاو راهيلا اوسن أتسا مث هلامعتسا نيل وجل نجا توارهر اقلط

 ةعبرا ل ارابكلا تاجرايالا نم ةبرشلاو ابوبح اهولمعتساو وي ه امك اهو ذخا نوتح ةراسج

 ذخّوي ناوهو نوميتفالا ءامب نيقسيام قفواو نيجعلا له اهبلع اوحرط امبرو لبق اثم
 لال هوما مهاررت ةعبس دوما يلاباد "0 ردا وما
 : و خدع لجسيو لطر فاكر كابس لو | عجري نزح ءام لاط وب تاب بم مه ارد ل
 ١ مهار نةلسح ناجل مش ايذاغول ج رايا ةخسن « طالخ الا مضندعب قيرلا ىلع ىقسيو

 دحاو لكن م نوي دروقسو قش او دوس !قبرخواينومقسو نوقيراغ و ايوشم لصنعلا لصب .

 سوير ذادكو نوميتف !ىفنصنو نامهر د دحاو لك نم نرخ اةخست ينو وضنو مهار دةعبرا

 ةدعجو نويسارفو يدنه ج ذاسو نوقيرافويهواشاح مهار نةثلث دحا و لكن مربصو لقمو

 نوي امارطتو رع رش واجر يبافسبو ينيصرادو نارفعز و ,لفلفرادو ضيباو دوس ل فلفو ةهيلسو

 امامجو بيطل |لبنسو نويبرفاو نيتنسفالا ةراصعو ليوط دن دنوارزورتسدبب دنجو سايبكسو

 لسع يقصنو مهرب دحاو ىلكن م انايطنجو سو دوخوطس !نيمهر ددحاو كاكا رو

 جر حييشلا لاقروكذملا يبطل بو |ليبفورت ١ هاب ليواشفبر ا "ع

 عيمجب م هيخ لفن ال لاهسإب مفارلما ياو ندبلل قنم عفنلاريثك كرابم جر



 ( مسعر ظ
 ساوسولاو راو دل اوةضيبل اوةقيقشلاو عادصلا او نس أرلا قف ارما نم عفنيو ل وضفلاو طالخالا

 اطوعس ىلذ لكفتكسلا نم لب ءاخرتس الاو مل افل اوةشعرلاو مدصلاو ع رصل او ن ونجل أو

 يا ىلذ نمريخ اذهو اطوعسو ابرش ةروك ذا ضارمال ا نم عفني يا اثيلشل اين ليف امك

 ىوقيو نيعلاو نذالا عاجوا نم جرايالا يا عفنيوريثكب ائيلشلا نمريخايذ اغول ج رابا

 هجو عبرلا نم عفنيو سفنلا رسع ليزيو ثمطلا ردي م الخ

 ل افنطاو سرقنلا ع اجنوأ ى نم عفنيو ةبوانتملا تايمجلأو أ,ةيفلاةيمغلبلا ضارمالا

 قهبلاو صربلان هو ةريغو قسارلا خذ ةقيئعلا حو ةرقلاو بنلعثلا ء | دو ةينعأ اءاذ نم - خونلو

 * نى اتدلل ذاب تاناطرسلاو ةدرابلاماروالاور ل انتل امو مباذلاوشقتلاو ى 0

 0 اورحان نو ينل |مغلبلا ن نم دلوني :ضرم هناك نم هن سين اغ كر راجرابا

 رسعو قلخ | عاجوا صصوةبطرلا ةحوسبا أو نيعلا ىف ءاملا ءادتب | نمو عادصل اور او دل نم

 دقو ةكحل او برجل اورفصالا ء املا نم عفنيو ةظيلغ داوم نم تاج اجارخلاو ينشتلا و سفنلا

 رتسديبدنج ليلتاهيفلعجامبرو باذسلا ةقالسب محرلاو ىنابلاو ةدعملا عاجوا بمبسب ئقسي

 ةوحيو ءاسنلا قرعلو سفركلايتطب ىييثن الاو ىييتيلكلاو نتملاورهظلاعجولو طيرارق ثلث ىلا
 ءام يف طيرارق ةعبرا لظنعلاو ارامحلا ءاثق ةراصع اضيا هب طلخت دقو نوير وطنقلا ءامب

لكل ا ةضعل نىقسي دقو موسيقلا
 نزو عم اميسال ءاطلا نم عز فلا نم نمويو بلكلا ب

 ”مهرد

 نويسارفامهرد نو رشعو نانثا لظنحلا محش هطالخأ يرهنلا ناطرسلا قرحم نم

 دحاو لك نملفلفرادو ضيب !لفلفوايثومقسو سوير ذ امكو دوسا قبرخو سو دوخوطسا

 ريشو اجو قشاو نويلاسارظفوان ايطنجو ن ارفعز وربصو نويبرف اوايوشمرأفلا ل صب نيتبقوا

 دنوارزو يلبج جونو رخ ذاو لينسو رمو منيبكسو ىييصرأدو.هدعج ةيثو |دحأو لك نم

 يبوميتفالا ع هببطب ليقاثم ةعبرا ةيرشلاو ةيافكلاو دقي لسع نيمهر د دحأو كك رم جرحدم

 ينيص 0 نرقدقوربصلا جراياوه اذهبشلا لاف رمل ياارقيف جراب« نيقنملا بيبزلاو

 يكف

 سين اغاكراح راي

 أرقيف جرايا



 (( عمم )

 نازفع ناو لاعب و اهتوفظفحمأ و كلذكن يكطصملاو ة دعم او ءاشحألل هثعفتمو ةفاطأل

 هنزو للقي:نا جاتحبف اع !دصاهيف نارفعزلا ثر واامبر هنكلوةدعللا بلقلا ةيوقثو ج انفنالل

 ةبابكلا هل دب لعج امبرو تابوطرلارا دحاولاهمالا ىلع ةنوغم هل نور اسالاو فذتعاوا
 نم نانلا نمو“ يرو ناقلاو قيمنا اوما اًةيوفتلا؛ نونو ناسلللا بحتو نانل اوفو

 ربضلا ةرازح ةياكن عف ديل نر ولاو ار بضل نم غقؤتملا سحسلا عئميفرخذالا حاقف هيف لعجي

 انااضاو نيشلا لاق مر دخ هزي نوكيددقو هبلثم لشعلاب ارمخم نوكي دقو سأرلاو ةدعملا نم
 هريغ زم غلب 'ىلذ دجاف اهلامعتساو لظلا:ىف اهففجاو اص ارق لاقل ءامب هتوحسم صرقاف

 مويلاىف هلعفلعف امبر و ةدّونو قفرب لهسي جراب الااذهو ءزج نماييرق نوكي لقملالغلو

 يي وقلاو لضافللاعاجو او دعملاوسأرلاو ءاعقالا كلوت تابوطرل ا نم عفنيو يناثلا

 000 ار ير هرلادو لو دم طالع طعلا هاك تنار ناسلل لقتوةوقلاو

 ١ فقعضربص مقر ددحأو 0 نمةهيلسل اون اسلبلا ناديعو نارفعز ون اسلبلا بحو بيطلا

 ةنايب يجي امك بح ءزج ناك ذ اورئافءاضو لسع عم نامه دهنمةبرشلا ل حنيو قديةيودالا
 هاما مل روتلادو لصف * لاقثم ىلا مهرد هنمةبرشلا نوكتف

 نم ندبلا ئتنيو هيو ادوسلا و ةيمغلبلا ضارمالا نم عفاثلا نوقيهمطص الا تح , نوقيهمطصإلا بخ
 نيمهر درهاظلا كوكس غمصم فوجم  ضيبادب رث نجوي ةفلتخملا ةظيلغلا لوضفلا

 دح او لكن م اينومقسو لطنع - 0 لكى لينلا باخو يرطوقسر بص

 ببتع#و ءامب وخلو هيو ادالا قادت لاقثم جيرذدعاو لكى م قرز'لقمو ءاريثكن يقناد

 ةيفذازي ابر و مه ار دةنلث ى 0 دىم ةبرشلا جاجز فرظ يف ظفحيو لاظلا فى فجتلو
 بدذلابلسس# قولا لاع !ةح ى 1ع نوميتفاو ل لوكطصمو يىنيصر 5 ديئانعو نويراغ بهذلا بح

 د او لكن رمح در و نيكطصم مهارد ةعسذيرت مهاز د ةزشعزبط نم أرلا ىف ةراحلا ذاؤملل
 ضعب ينو صو هه ارد ةيلنا يتولد قيس مهلأر دق ةزخضا ابل مهد ضن نرفع فصنو نامهرد
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 ( مصو )

 دحية دعل اد سأرل !لاع نم عفانلاج رابالابح *نالقتمفب رشلا صلو مهرد اينومقس زسمنلا

 نيمهر د دحاو لك ن.مرغصا ليله هرشفمدبرتمهار دل ارقيف جار ,اياذخ وي امهنع لوصضفلا

 ةبرشلا مسرل !ىلع لمعي مهرد قرزا لق ءمهرد نزو يكاطنا 5 دومحم لاقثم يب دنه علم

 لاهسا ديرأ اذا لطعلا يف دوما لدب لعجب دقو مهارد ةالث ىلا نيمهرد نمع

 اروبج نادعت نإ يحل ,ارتكلل ءامب نجي دقو ينلباكلا سليلهل ا هيف نازي دقو رثكا مخ ليلا

 ءاويوه 0 ١لا هما سب لزب نم داوملا بذجي و ةدعل | ف ثكمي ئتحار 54

 * لسع بي مهر د يفصن نيكطصم ههر د صن ليبجنز لاثمدبرت ديح ءأو دوهو ديرتلا

 م ا . 0 ُُ ا 4 11
 كطص. مهاردةثلذ ير طوقسر بص ساأرأ اوةدعملا عاجوا نمعفانلا يصلا بحوهورايبشا أتح

 ها 8 .. |١
 لظلا ىف ففعلو بس و ءامب نجعختو معان عيمج اق مريوط ربع و نك نةهرمحادروو

 دير يف دازي دقو نيمهر د لول أل اقص ى نم مونلا تقو ف ةبرشلا ةجاحلا دنع لأمعتسياو

 سرفم ناو نبض انليا عجايإو رئاوقلا اولا وةوفلل اووتليلغلا نم ذانلا .نتنلتا اكيحب# اأو

 وري و جو قشاو يك ثسملاو ديد رييظلا عجوو ةظيلغلا حايرلاو | ايلا

 غومصل | عقني ةيوسب اب تو رزناو رف | سل 0

 كرات هزم ٌّذِد رشا بمع و غومصلاع ءامب نجعيو امعان هيو دالا ىقاب قدي و ثاركلا ا ىذا

 مغلبلا نم ثداحلا عرصلا نم عفان ما سودوخو 507 ال تدا # نبل اقثه لا نيمهرد

 ولكن م لوونلا عوزتمب 20 مح لا ا 2 1 2 يلدا ةصأ ناو يلا امدلا ءاد سلا

 رن اغسبو سودوخوطساو نومتبفامهارد ةتسربص ف صنو مها ار دةعبس ضيبا دبرت مهارد

 يصفن م هو دوسا قبرخ فصن و مهاردةثلث نوقير اغ مهار دةثلث دحاو لكن م يتئسف 1

 يصنو ههرد,دجأو ولك ا<ىرم لانس يتعشو يلب ماتوفو لغنروق نم 0

 »م دار تلز ةم أدل ةيارشلاو ةجاع دنع لمعتسيو مسرلا ىلع لمعي مهار ,دةرشع ارقيذ جرايا

 ةظيلغلا َح اير ,١١ ريس اوبل او ةدعقملاو ءاعمالا عاجواو منلوقلا نم عفانلا منيبكسلا بح

 جرايالابح ر

 مغلبلا لاهس ال بح

 !ايبقل اكارح ١
_- 

 سودوخوطس الا بح

 كيل | بح



 ناجئروسلا بح ٍْ

 ناعأر جروسللرخابح

 يكولم بح

 ةهكنلا بيطي بح

 ةئرلا حورفل بح

 لاح

 ( م

 قوونلا م ئقتمرفصا يليلهو تورزناو سفرك !ازازبو مدنكسو رولع ةدناؤي تزافطلا) ديو

 بعو قدب مهارد 6-0 لاظنحل أ حش امهر د نيرشع دبرت مهأر و ةيفحا دمار لك جم

 ءااسسنلا قرعو لضافملا عاجو ١ نم عفانلا ناجنر وسلا بح # مهار دةثلث هنم ةبرشلا
 ةسمخ ضيب | ناجن روس مهار دةعبرا ضيبا دبرت نيلاقثم قيقد نودروطنق ذخّؤوي سرقنلاو

 نم ةوفو نوقيراغو لطظنعلا محش مهار دةئلئر بص لاقئماحرقرقاع نيمهرد اب 5
 فالخ اعيرسر دحتب تح لفلفلا لاثم اك اراغص ابوبح لمعي فصنو مهرد دخاو لك

 ةدعللا ىف ثكمي نوت ارابك وكب ن ١ بجي اهناف سأرلا ءاضعال ةذختملا بوبحلا

 ناجروسللرخآ بمح# مهازد ةئلثىىلا نيمهرد نم ةنم ةجرشلا أزل |نمداوملا ب ذجاو

 لمعيو ةيوسلاب يبرطوقسرب صور فصا مليله و ضيبا ن اجنروس ذخّؤي لوالا نهفخا

 مم د رداثلثو مهرد دبرت ةئيقيو لهسملا فاعي نمل يكولم بح # هلثم ةبرشلا لوالاك

 مهر كى صن نوميتف ا هلثم دوسا ملبله ىصنو قنادرغص | يليله مهر داثلث نوقير اف

 يىكاطناة دوم هلثم ةيوبجر داب هلثم كشمجرف ههرد سدسروثلا ناس مهر د عبر نيكطصم
 ' عفنيو ةهكنلا قبطي نسلم بالج نفس اثم ساع اندرو هلثم نارفعز هلثمري 0 ا

 لفنرقو ب يطلا لبنسو كش مجئرفاو هقرو نم ضغلاوارضخال اج رثال ار وشق نمذخّئير بلا نم
 عمج# مه ار د ةئلُث صل اخ ىسم مهار دةثلث دداو لكى مدعسو هسابسب و ةبابكو اوبز وجاو

 ةئرلاحاورقل 200 اعلا دنع مغلا ىف كسمي واحط رغم ببحتو درولا ءامب ةقوحسم

 بح بلو ش ابحت ارزبو سوسلا برو ءءاريثكو نيرشةمولحز ولو قئسف بل ذخؤي

 0 قي لاعسلل بح * ناننلل | تحن كسميواعط رغم ببعبو ثاثمب عمجت وسلابلجرفسلا

 ل اة اريتكو ب يبرع غمضو هو اشن مهار نلت دحاو لكىرم مجعلا

 37 اديب بيحييب اعلب بحت عيمجل أى صا يئا ارخذين افمه د دحأو لكىمع رقلا بح

 هنعرث اتيالو هيفرث ٌويالا ديجافرظ نوجعملا ع دوي نا ل هنا ملعأ نيج اعمل ىف اصف

 عوزنم بيبزو سوسلا بر
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 زو نويملا فود رياعستم تكوينا الامور يللي ييولاب ل
 نوكت نا ب جي لب اسفننم دجب ال ثيحب فرظلاس أر قثولسيالوزافللا دنعر افوالغاذا

 ىلااهسكعبو ةرارعلا سس عضويو ةرخب ال اهنم ج رخن سف انم ل

 ريعشلا نم جرخ# ىلوالا ةلاحلا ىلا هعوجرورمختل أ دعبوا ديج ارم رمختبف لخادلا

 ءاعم الا وة دعملاف نوكت ىنلا ةظيلغلا ح ايربلأ ىنم عفانلا ةعبرالا قايرت * اهسأر قئوتسي و

 اظن يب مومسلا تاوذ مسو داوفلا ناقفخو عرصل اأو لاسطل اؤ.دبكلا عجو نمو

 مهرد نم ةبرشأ رشلا مسرلا ولع نجيتاوزاوش ءازجا يفاصرمو لوط دنوارز وراغلا ينجو يعم

 نانسالا عجوو فالنخالاو لاعسلاو دبكلا عجو نم عفني يسوراينولف * لاقثم نيلا
 دحاو لك نم ينيلارؤبو ماري يد ف

 مهاردةثلث يطبنلا سفركل ارزب مهار د ةعبرا نوم ! اسارطف مهار د ةرشع نويف | امهر د نيرشع

 دحأ .. لكج نما ىوينرفاحاوةرخلممفحما * يع هع سلاف ضب نيقمرإ ا"هيميطلا أدنف

 لسع ةلاثما ةثلثب نجعتؤ.عاسلبلا هدب تلئوف , وم يفوح تيا لورل ونس عم 1

 نلكحلا عجوو رنلوفلل ةصمسل ا لثم هنم ةبرشلارهشا ةنسدعب لمعتسيو ةوغرلا ع وزنم
 حايرلاو "ا و ينلوفلا ىن. عفانلايسراف اينولف * ةدعجلاو سفركلا ءامب

 عفلاو فالتخالل عياضيواةبوقب و محول دشيوأ اقسالاعنميو م احرالا ف نهل ضرعت ىنلا
 جنبلاوزبو ضيبأ كفل دخاؤي هلوقم ندبلل بمب غام دلاو نهذلل يدروهو مغلبلاو

 مهار د ةسمخ موتخم نيط مهاردةرشع يرصم نوبغا امهرد نيرشع دحاو لاك نم

 نيمهرد دحأو لك نم نويبرفواحرقرق اعو فاصرمو بيطلال ينس مهار د ةسمختن ا ندم

 فىسمو بوة:مهريغ ُولْوَل مهرد فصن دحاو كد درتس ديب دنج
 م سرا نجي مهر د عبرروفاكمهر د فصن اضيا دح او لاك نم

 ةيوادوسلاو ةيمغلبلاو ةقينعلاو دربل اب ةذخالا تايمحلا نص عفني تيربكلا ءاو د * رهشا

 لذ

 لعب برالاقايرت رد

 يدر اينولف

 افاينولذ
 هك
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 ايمعأا ,غسلاو ةنمزملا عاجوالا نم عفنيو ولولا نم يذلا قيل 3اهيبلانزستو
 ا ءوبك الا قايرتلا لاعف نم بيرق هلغف وةاصنعل !بيذيو لوبلاز ديو براقعلاو

 «يموانامدرقو ضيبالا جلا رزبو رفضا تيربك ذخّوِي لماكلا بحاصو جيشا
 نويفا مه ارد ةرشع دحاو لك نم طسق و باذس مهارد ةينامث دحاو لك نمرتمو

 7 اس نيمهر د دحاو لكم نازفعزو
 هذه لاقثم ىلا مهر د ىصن نم ب رشلارهشا ةتس دعب لمعتسي ةيافكلا را دقص لسع امهرد

 ةنس ضب | لفل ْذخّوي ذه يهف لصاكلا ىف ىنلا ةخسنلا اماو نوناقلا ىف يتلا ةغيسنلا يه

 امهر درشع ننثادحاو لك نم يف اصرمو يف اصر دنكو انام درقو ضيبالا ينبلارزب مهارد

 نيرتشعو نينثا ضيب ١ لفلف امهر درشع نثأ هضم

 دحاو لكن م باذسسلا قرووةرشقم ةحيلس ههار دةرشع دحاو لكن منارغعزو نويفا
 حافللا ل صاروشقو ليوط دنوارزو رمو طسفو للف رادو ينرغص!تيربك مهاردةرشع

 بارشب غومصلا عمال ةلوخنم ةؤوحسمّؤي ود الا ذه عمد ىه ارد ةثلث دحاو لكن من ويبزفو

 مهرد نزو هنم بر رشنلاو او ةثلا دح اول ةوغرلا عوزنم لعب نجت و يرو ةيبجرا حقين

 عروق قيلوإلا وغالناو اد جئابز زارلاو سفركلا ءامب ةيمغلبلاو عبرلا ىمحل ورئافءامب

 عفان يفوق اضيادل ها ف 1و ل ارد ةسخ دحاو لكن م نارفعزلاو نويفالا يفت نوجتم

 لوبلار ديو توصلا ىكصيو ةيصوشلاو ةدعلباو نيشنلاتبالآو ردصلاو دبكلا عاجو اولاعسلا نم

 امهر د ندرشعو ةسمخ مجعلا 1 ميحأ بيب ز ذخوي لاحطلا عاجوا نم عفنيو
 بصق نيمهز ددحاو لكى م ناعشيشر دو ينيصر |دو هخم *وبيطلا لبنسو نارفعز

 فاضرم ف صنو نيمهرد دحأو لك نم قر زا لاقصو مطبلا ىلعورخذ الا حاقفو ةريرزلا

 كمعيو قيتع تارش يف خيومضل عتربانم ههرد نيرشع ةوغرلا ع وروي نادم مهارد ةعبرا

 ةدعملاو دبكلا عجولر اح ءامب مهرد ةبرش نمل عرنوهط دحر وتلا مسر م

 ضارم الار ثكا نم مغني بثذل ادبكب ايساناثا *افوزلا ء ءامب سفنلا قيضؤر دصلاا عجولو بئذلادبكبايساناثا
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 بسصعلا عاجو اوءاعمالاف ىنلا حورقلاو لاحطلاو نطبلا عجوو اهيع اجو ١ نو دبكلل ةضراعلا

 ثداحلا ل اعسلاو سفنلارسعو نلكلا عاجوا نصو مهرملا لثم ندبلا ىلع ئلطاذار دخلاو

 داروالاعطق - مدلا ثفنو فزنلاو فالتخالا عطقيور دصلا ف ةعمتجملا ةبوطرلا ةرثك نم

 لبنسو دوسالا ش اهشخأ ارزبوانامدرقورمو نارفعز ذخّوي هيلع يلطاذار وص انلا نم عفنيو

 ين رصم نويفاواقرحم نميالازعملا نرقو بثذلا دبكو هثراصعو | ثفاغلا لوصاو بيطلا

 مسرلا ىلع ىو بارشلا ىف عقتتيام عانوا وزجادحلاو لك رن ياو اا ربوو سجد لخ
 ةفسالفلا نوجعم »ب لاقت لف ىو | لاقثم عبر يوم 0 -

 ديوناو: ميظؤياو خوفو سفنلا ىوقيو مغالبل | لوضف نم نم عفني ةوبع أدام نمسيو

 ليبجأر ,لفلفر ادولفلفذخّوي ناسللا قلطيو ينملا فديزيو حايرلا نكسيو لقعلا اوظفعأ ىف

 بحبو مضب اب قو راعو يم انو فو ارز وقم مولا ا لبو جلمأو 2585

 ع وزنم ميل بويز مهار د ةرشع 2 اوك ملل هلأ ىصخو يدن 50000006

 دعب لمعتسيةيو نالا فعشض ةوغرلا ع ويم لسف 0 ايزالاررب كلر عوكل

 نمر ةدعملاو بناقل! ى عض نم عفانلاول ل !ىسمملا ءاو د# ةصفعر دق هنم ةبرشلااموي نيعبرا

 اوبال مالا نيم كيلا ءاسنلل ضرعت ئتلا حايرلاو ءادوسلا ةرملاو ناقفخلا

 وهو دسو ابرهكو بوقثمربغ هع حال هروح ايبصلا

 دحاو لك نم هعوشلا صن ووشبفالاو نكم ماناقرحم هردبخ لضرقم ما > مسيربأو ناجرملال كا

 وتس ديبدنجو لفنرقو هلقاقو هس طلا لبنسو ىدنه جذ اسو ضيبا او رمح | نمهب ىضنو مهرد

 صل اخ ىسم ىيقن اد دحاو لكن مل فلفرادو ليبجن ز قيناو 3 ةعبرا دحاو لك نم هنشاو

 اموي يعبر دعب لمعتسيو رانلا هبصت مل دهش لسعب نجعن 5, لدفن ةيودالا قدن مهر د عبر

 ةبوطر و قال مار واو ناقفشلا نم عفانل املا كسلا ءاو د* نيمهر دولا ههر د نمةبرشلا

 تكتبو تيطلا قادته نهي ةراواقلا عرض نمو ءاشحالاو ءاعمالا ىف ىنلا حايرلاو ةدعملا

 ةفس الفلا ك ليش

 رملا نكي ءاو ف



 شونجنفلا نوجعم
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 ننركلا الو ءارصاخ نارفعز نيمهر د دحاو لكى م يدنهج ذاسو فاصرمو صلاخ
 مهارد ةينامثدحاو [ ل نميمور نيتنسف او يرطوقسربص مهاردةعبرا دحاو لكن م

 ةدعملا ىوفيوراد شون# لاةثمءابوقاللةب ردشلا صنو مهرد «رتسديبدنج مهاردقتس ينيصدنوأر

 بهذيو نولل ا نسسختو ةهكنلابيطيو ندبلاو سفنلا ىوقيو نزل !ليزيو دبكلاو بلقلاو
 نوراساو لبنسو نئيكطصمو ل فنرق مهار د ةسمخدعس مهارذ ةتسرمحا درو ذخّوي نانصلاب

 اوبزوجو ليهو يليصر دو هلق قو هس ابسبو ىاارغعز رز صل راوكرت فارم ةثلث دحاو لكى م
 مث قحمل ابامكعماطلخ طلختو ريرحل اب لختل ادعب ةيودالاذخّؤوت نيدهر د دحاو لك نم

 مث ثلثلا ىقبي ىنح بذع ءام لاطرا ةعستب حبطيو لاطر ديل ا ىقنملا يلمالا نم ذوي

 ,قئرب يلغي مث نيلطر يرجع ذينافلا نم هيلع ئقليور دقلا ىلا ءاملا كلذ داعيو لوغصب

 فالخ دوعب كرما ووو دالااهفر ذثورانلا نم عفري م :قوعللا ماوق يفريصيو ظلغي تح

 ىيلاقثم لا لاقثم نيباعهنمةبر شلاءا ارضخ.ءانا يف ريصدرباذافايوتسم اطلخ امكحم طلخي ىتح

 *لامعيو ئفصملالسعلا نمل طر و ضيبالاركسلا نمل طر ذخّوي ديجل اذينافل ادجوي مأناد
 تايمحأ أو يبل ١ ةرهشلاو ضماعل ا ءاشججل او ةدعملا درب ةدش نم عفانلا ينومكلا نوجخ#

 عوقنم ينامرك نومك ذخّؤب يئالتمالا قاوفلا نمو نيبثنالا دربو ةيوادوسلاو ةيمغلبلا
 ةرشع ةيقوالاو قاوا ةثلث دوسا لفلف نيلطرولقص لظلا ىف ىفجبف ةليلو امويرمخ لخ يف

 ينمرا قروب قاواةعبرا سبايلا باذسلا قرو قاو اةعبرا يىنيص ليبج ار مهر داثلثو مهارد

 لفنرقلا ةفرقو ينيصر | دلاو ةهيلسلا هيف لعجي نم ءابطالا نمو ةيودالا ل اثم |ةئلث لسع ةبقوا

 وهو شونجنغلا نوجعم * مهار دةعب را دحاو لك نم نيكطصمو لبنسو ناسلبلا بحو

 نوللا ةجامسو ج ازملاداسفو ريساوبلا ح ايرو ةدعملا ءاخرتس ا نم عفانل | ثبخلا نوجعم

 دعسو ليبجن زو لفلفر 00 ملبلبو دوش ! ليله ذخوي هابلا فديزيوهو
 دحاو لك نم ثاركلارزبو تبشلا نام زب مهارد ةرشع دحاو لك ملبنسو يدنه جرطيشو



 ل

 للا ىف نجما اموبرشع ةعبر ارمخ ل خ يف عوقنملا قوحسملا دي دحلا ثبخ مهار دةعيزا

 ةيو دالاعمجت نيمهر د نزو صل خيل كلا نم هيف عجب ءابطالا ضعي مهزد ةئاسولفملا

 نم فوكلاو يبا ةقش هني لعمتسيؤ لول قه ايلقوا وعلا غاورؤك عا شايل ع دلبجب

 ديزيو نولل |نسحتو ريساوبل حاير نص عفني يذلاربك الا ل فيرطالا < نيمهر د نيل لاقثم
 خعرتلا عؤؤنم ابار لمآو دوساو يلب احم لبلد ذخ وب ندبلا نمسيو ةدعملا ن هسيووابلا ىف

 يدنه جرطيشو هسابسبو ناديز وبو لببجنز ءازجا ةثلثدحاو للكس لفلفر ا دو لفلفو

 دز بطركسو رشن 7 هلقص مسمسو لقلقلا بحوريف اصعلا ن اسأو لق اقشو ضيب اورمخ اير دولو

 نمسب قدسل ا دعب ةيوداآلا تلي ءزج دحاو لكم ضيب اورمحا نمهبو ضيباش اهيشخو

 ةلهسملا نيج اعملا «ليقاثم ةئلث ىلا مهار دقتلث نز ونص ةيرشلا لسعلاب نجعيوز وللا نهدؤاقبلا
 نيفراس [نشيو اهوررقجغتاوب ءارغصلاو مغلبل اهسيو منلوفلا لنربنش رابخلا نوجعم اهنم

 يقدح رطص جازم ةزهع نشرب اي ريع مسار دؤزامغ يكل ة دوست بحر يروا

 دخأو لك رم نيكطصملاو نوس الا أ ايتزازلارزب قضلو مهارذةثلث دحأو لكم س وسلا بنر

 امهر د نيسمخ نوجعملاذ اخت !برق دنع بصقلا نم ج رغم ار بنشر ايمخلا سولف مهارد ةثلث

 مهاردةرشع نمسلاو ازوللا نه دامهرد نيسمخ ىفصم لسعو امهر د نيسمخ ديج ذيناف
 نرخ |ةحسل جناب زارلا خبط يف هارد ةعبس 1 امهر نةلمح نم ةبرشلا ظفحاو انرهعمق معي

 تشخريش مهرد ةئام نيقنم اربنشر ايخأ سولف ذخوي ةجزءالا ىرورخآتةبسانم دشاو نيلا

 مهردت ام ع ومجملا نوكي نونح مهر د ثلث امهر نيثلثو ةثلثدخاو ناك هذينافو نيبجعترتو

 زوللا نهد مهرد ثلثو امهر د نيثلثو ةثلن نمتاو نكن مرتفقللازاوللا هجن تقرير بقل ديون

 همك ا ارزب مهار دةرشع دح اَولك نم م دفنبلا نهدو

 يىزو 1 نوبجعم# لبق ان ةرشع ىلا 7 رشا مسولا اء جعب امد هر درشع ةسمخ دوم“ مه ازد

 مهارد ةرشع ةدومحم دخون برغل الاعواةضن الا اريغلا بنغلا ليزي مغلبلاو ءارغصل|لهسي

 وف

 ربكالا لفيرطالا

 لئرخا ةوسن

 يزول نوح“



 حاجنلا نوجتم

 ناجنروسلا نوجعم
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 | امهرد,نيوشعو ةسخ دز ربطركس مهاردةمصخول علا ازولل ابل هارد ةرشع مطرقلارزب مل

 ْ * هلو انت يف ةهاركال ى كوله ءاو ها فهو لاقثم ةبرشلا مسولا 5 قلع لمعي دحاو مه ند نارفعز

 مئافس مه ارد ةرشع دحاو لكن م نوقنم لمآ اولوتنم يليلبو دوسا 5 ءل» ذخوي ماجنلا نوجعم

 ب مرشلا ةيافكلار ادقم لسع مهار د ةسمخ دحاو او ناك ن رم ضيب اهبرّدو سو دوخوطساو نوميتفاو

 لضافملاعجول ناجنروسل |نوجعم 1 ةيوبجنر نابل جسبط ءامب ةعبس لولا مح ارد ةسمخ نم

 رضالا كالط | ملعا ءارغضلاو مغلبلا نم ةبكرم ةدامل !تئاكاذا سرقتلاو ءاسنلا قرعو

 ناديوزوب مهارد ةنس ضيبا ناجنر وس ذخّوِدد اوملابايبصنإل ةعنام او عجولل ةنكسملاو لوبلل

 نيمهر د دخن او لك نم ي دزهج رطيش :: ئنامرك,نومكوربكلا لضاوشفو جوهززيهامو

 يدنه عامو زثوسو ضيب | نغلفو 02 ايزارلارزبو سفركل اا انشق

 دحاو نكن مرشقم مسم مورهحأ درو صلو مهورد دنحاو نك نم هرب أدبا وانحل 8

 عويطم لسم مهار دوةثلذ قدومحم مهار د ةئلثليبجتز امهر هرشع ةسمخ ضيب ا ديرت مهارد ةئل

 ليق اثمةسمخ ةيرشلا مسرلا ىلع نجي مهار د ةعبسؤوللا نهد امهر د نيسمخو ةئامةوغرلا

 لج ردي اقتيع نإ اسال اتا جض قرص | لقدر مهاو قئللاع ايدل يلم زاح ءائب

 ةقرتسيملا داومل!لهسيو ةكحلاو برجل ا نوجعم ةغص * لإبص اغملا نم عفني كلذإو

 ينيص ناريمامءزج عبر نيتنسفا ءزجيى هيوم اورج فدصن لوكتماسدزجرغصالا ىليلهلار 2

 5 يدع ةيرسشلا شمشقلاب نو ليو قدي ءرج عبر نوميتفا ءزج تأ

 .لطر دحأو لك نم ديج شمشقو نقنض يبن رت امهر 0سم يكم انسانسلا نوجعم

 مهاردةرشع دحاو لكك نمرمجا درو ويقر داب سفنيرفؤاب امهرد نوثلث تشخريش

 ففاضيو شمقلا قدي مث ىيفصيو تشخزيشلاو نيبجنر تلا لي مهاردةرغصزوللا نهد
 ْ ِلط راوصنهيلا فيض ا,ناو نجعبو ةلودم ةقوقدماةن ودالا :انهيلع ردي م موقيوامهيلا



 عا

 لجرفس نوجعم + ةسعبس نىلا لبق اثم ةسمخ نم ةبرشلا اديِجَن ناكركنللا:نم
 مقاز ,د ةرشع :دومدع“ 5007 ايتلاومرزلا عم ناك اذ عاريا ىىلمعتسي لاهسام

 اوبزوجو هفرقو لفظرا دو فلفو ليبج زو سو لفنرقو ىكطدمامهرد نيثلث ديرب

 لجرقسل اريضع نيمهرد دحاو لاك نم نارفعزو ليهو هل انمهارد ةثلث دحاو نكوص

 رانلا نع لزني من ظاغي ينح خبطيو ناجزمي بودل اندم دحاو لاكن م نوغصملالسععل ا وراملا

 سن ارلا بيطريبك ل جوفس ذخّؤي رخآ راح ءامب ليقاثمةعبرا ةبرشلا ةيودالا هيلعر ذيو

 دحاأو لك نم ليبج 2 لفغلذ 0 ةعبزا هم نم ذخٌودو لووشيوريمخ هيلع ٌنَسلِيو

 *« راح ءاسب نينهر د نولا لاسقلم ةبرشل ا نجعيو:ق دي مهر دة دومحم نين! د
 اههر درشع ةسمخ ضبا دبرت مهار د ةرشغ «دومحم ةوقب ئلوقلا لي نارايرهش نوجيغم
 م دحاو لك نم ناجل وخوهفرقو قزوبو ب اذسلا قر وو نومكو ليبجنز و لغلفرادو ل غلف

 يرمت نوجعم + مهار و ةثلث يلا نيمظر د نم ةبرشلا ة يو دالا ىعمش ةوفرلا ع وزنم لمع
 ينامرك نومكو يصر ق :داو دخيل ويلاونلص_ نمر طالخبالا رم ظيلغل !!لهسو جناوفلا عفني

 نوريهرمت مهارة مخ اينو مقساةصنو نومه ددحاو لك م ضيبالفلذوليبجعتز و نويلاسارطفو
 عمجن مهار دقرشع دحاو لك نصب اذسل ا قرو ورشة مولحز ول امهر د نيرشع لوونلا نم نىقنم
 لسع نجعيو ةيو دالا عمطلخيوا امعاناقد قدي وةليلو(مويرمخ لخبر متل عنيف :ودالا

 * ههأر د ةمبستيدابوقلا» 0 : ضعب ينو ليقاثهةعبس ىلا مهاردفعنر |نمةبرشلاةوشرلا عدم
 تنمو جات .جاعملا لائم | يه تاشراؤجلا ىف ف ( ظء عد

 اينحسبو 8# سعملاىوقي دوعل شر اوج اه نلاو اهب 20 ةبيطالا نوكتال كاش شراوجج أو

 اتوبحسم قئافلا ىدنهلا دوعلا نم نافهردوكشلا نم:لطرلاب الل يلو دماغيطل انيبيسن

 نارقعرلا يلع نازي دقو ةمضوضخم ةئيه يلع عطقيو قبطلا ى راعطيسنم دقووانلاى اع دقعيو

 هززمي هر دقب ةيو امواوميللا ؛ تررألب جز مي دؤو ةعو ومحبه و قود ارفاهو جنو ةلف اقلاو ل اهنوقل او

 يلجرفس نوجحم

 نارابرهش نوجعم

 فى نمت َن ويك

 تاشراوجل أف

 دوعلا شر اوج



 هدول

 ١ عمجيو اهوحنوزيشابطلاورانلجأ او الا بحك 48 سم فيطلب وكف

 1 شراوج نومسيوركسلاو و لجرفيلا برب ب عمجاو ا بارشلا ف 2 اب نيلملا ل جرفسلا مرجب
 7 هدب لج .رفنس نشراوجب# لاهسالاعم بلقلا وف دعملا عضل ابي ىسمملالجرفملا عيلبون شراوخ

 نؤضنو ل ط ر قيقث لخ هلثم لسع لاطر ١: ةثلث لجرفسلا ةر اع ةدعملا ىوقيو ماعطلا

 لافلظز دو دوس او نضيب ا لفلف مهار د ةسمخ ل يبجنز خوي ةوغرلا عزنتو ةنيلرانو نلع خبطب

 ةبرشلا مسرلا ىلع لمعي مهار دةئلث ئن دوع نيمهر د ينير اد مهارد ةثلثدحاو لك نم

 جرتالاشراوج * ءاذغلالكؤي مث نينعاسهياعربصيو ماعطا!لبتلفاثم ةثلث ىلا نالاقتم جرثالا ش أوج

 سبايلارفصالا جرت الار وشق ةهكنلا بيطيو.ماعطلا مضهيبو ةدعم ا ىوقبو حايرلا درطي

 كيبجنرو ناجنل وخو ىنيص نيضرادو ليهو لفلفر ادو لفلفواوبز وجو لفنرق امهر د نوثلت

 + اليلنرثك اوان امهر دهنم ةيرشلا ل سعب نجعب نجت ىؤصنو قنا د كسم مهر ددحاو ككرسم

 امهر د: ن وثلث نيقنم ق امس | دج يئوارغصلا لاهسالاعنميو# دعملا ىوقيق امسلاشراوج .قامسلا شراوج

 بارشب نجعب : مهأر دةرشع دحاو لكن ه يماش بونرخو كعكوريعشلا قيوسو قبنلا قيوس

 تونرخ ءزج نامرلا بح ناءزج قامسرخآ.* مهاردةثلثهنم ةبرشلا يركسلا حافتلا رخآ

 قدن مث امعان ةيودالا دن ءزج ىصن دح او لكن مر انلج صم“ يبرع غم ءازج ا ةثلث

 ةاندجون ةزيثكد ارارم هانبرج دقلاف سيئرلا خيشلل شراوج * ةجاحأ ار دقب بييزلا عم بشلل شراوج
 اعملو ةرغتو حايرلارس "ردهة عقندو ميضولاة دونت يخاف ظ

 اينو زو كشمجنرفو دعسو كسمرانو هس أيس م هر د ثلث كسم مهر د عبر ىروصيقر وفاك

 ب 0 ةو لغلفر ادو لفلفو ليبجأزو نئكطصمو ينيصراد نالاقثمدحاو لك نم بمنرزو

 لبنسو جوو سفركلارزبو ناب زال ارب مهاره يرخ وللا اسل نيمهر ددحاو لكى

 ةوغرلا غوزنم لسعاهلثمب ةلوخنم ةقوق دم ةيودالا هذه عمج مه ارد ةتلث دحاو لك نم

 مالا كالمناملعاتاحرفملا ف اس مصحف *نيلاتثم ىلا نودهر د نم ةبرشلا



 (ما62)

 لوسي نينح ءابهلا لثم يف اهريبصتو ةيالصلا ىنرهاوجلا ق حس يف ةغلابملا تاحرفملا لمع يف
 يتوفاب حرف ةفص «اهنم ةيناخددلا ةرخبالا ليزتو حاورالاهنم وكتب و بلقلائل ا اهذوفن

 ضيباورمحا نمهبو كشمجنرفرزبو هيوبجنر دابوروثلا ناسل ةرارحلا ىلا لئام

 يدنهدوعو دس واب رهكوريشابطو ةسباي ةربزك و ينبصرا د مهارد ةعبس دحاو لك نم

 نامهر د لفنرق لاقثم نارفعز نيمهر ددحاو لاك ى نم بوقثمريغؤل ولو ماخخ م وي
 ىسملاورمحإلا توقايلاو بهذلا اوةضفلا ةلاخمس مهار ىةئلُث دحاو نكن ما « منوردودابنرز

 لمآ مهار ىفةثلث دح او لك نم هّلق ا ةبابك يمه و نيبلن زر ل اقثم ىصن دج !زإ ناك ىم

 ةسمخ ع مقالا عوزنسر محا دروامهز د نيرشغ لالا ىف ف فجل بارشلا ىف عوقنم لوقنم
 ءابهلاكرهاوجأ | زيف امعان ةيودالا قدت مهارد ةئلث ضيييالا لدنصلا ةدارج مهاره

 نم لسعلا ماوق يف يذلا بالج او لطر ىضن ىيرملا يبل اكل ؛ مليلهلا لسع ذخّوبو

 فرظ ين طفحنو ةيودالا اهب نجت مث درولاء امو حافتلا ءام بالجلا ىف نكيلو نت فصنو

 ينيصرادو لفنرةوهفرق لو ال نمرحا حر فمةفص# نيلاقثم نىل |لاقثم نمهنهةب رشلاو ديج

 هلق اقوهب ابكو دابنرز مهارد ةرشع داو لكم جنوردو كشفجنوقو يللا بنس

 دحاو لكى مي دنهج ذاسو ب دنهةنشاو ي دنه دوعو كشمران مهار د ةسمخدحاو لكنه

 قرو لاقثم صن كس لاقثهبهشار نع لاقئمدحاو لكن عى لوكطصمو نارغعز مهار دةثلث

 قدنامهر درشع ةسمخولقملا فجملا,دحالا بييزلاءاميف عوقنم ىئقنم لآل اثم عبر بهذلا

 شاهشخدراب 3 رفمةفص# نيمطرد لو ال افئمةبرشلا ىب رمل ياباهلا لاب نابنعتو 0ك

 ةسمخدخأ بح دئقلاو ءاثقلار زب مهار د ةرشع دحاو لاكن ضرمح ادزووويشابطو ضيب

 دح او للك نمروثلا ناسل !و علعآر يش "لت ي*وران“ طو سيرابربنا 770

 دحاو لك نم ابرهكو دسب و بوقثمريغ ول ولو ضب ! ل دنص لافثم ةضف م اويوسهخل

 نلعالا قئسفلار وشفو م اخمسيرب أو حور دورمحاو ضيب | نمهبوهيوب#ر ناب مهأر نوثلث

 ص

 ىنوفاب و9 رغم

 دراب ح رغم



 داوم رقم

 لدنعم حرفم

 ريب رثم

 ْ . (مرعق)

 دوعو ىشمجن رف نيمهر ددحاو لكن م
 توقاي لاقثم دحاو لك نم يدنه

 عبر رمح ا

 حافتلا بارشب ةقودسم عمجي مهر د قصن ىف اردظو لان ولف يو قضت وقأ# لاقنم

 مهرددحأو لكن مريشابط درو ن امهر دةسباي ةربزكدر ايريغص ح رفمةفص# لاقثمهنم ةبرشلا

 لدتعم رغم ةفص * ضامحوا حافن بارشب لاقثم هنم يوقسي ناطاربق ىدروصيقر وفاك

 ركفلا دوجيو ماعطلا ىهشيو نوللا سحيو ناقفمجلا عفني و هطشنيو بلقلا ىوقي

 ةسمخابرهك مهار دةرشع دح او لك نم دسيو بوقثمر يغولّؤل شطعلاو ثيهللا عفنيو

 دح أو لك نم در ووروثلا ناسل مهاردةينامث دحاو لك نمرمحاو ضيب | لدنص مهارد

 ةعئرا ج ذاس نامهرد منور دمهار د ةخ ءاب دنهلارزب مهار دفتس كشمجنزف مهار د ةعبس

 مهار د ةين امثريشابط مهار دعب را دابنر زمهارد ةعبسزمحا درو مهار دفتس نوميتفا ههارد

 حاول كن مربنعو نارفعز مهارد ةعبرا دحاو لكن م هيوبجنر دابلارزبو ىشمجنرفلارزب
 ٠ ةربزك مهارذ ةرشع ماخدوع لاقثم فصن ينبت كسم مهرد يروصبفر وفاكن امهرد

 ينم را نيط مهار د ةعبرا باي سسفنب مها ردقعب را ضربا شاخشخ مهارد ةسمخ ةسباي

 بيكحرت نمرببك ح رفم ةفص# ينركسلا حافتلا بارشب ىص##إو عبمج أقديمه اردةعبرا

 ةعفنم هلانفرعف مهه ابشاو كولا ىلع انبرجانل نوجعم اذه لاق هللا همحر سيئرلا خبشلا

 ةنمزماللع علقا دقو بلقلا عضو ناقفخل أو شدوتلاو ساوسولا للع نم ةصاخ ةميظع
 لاسطل او دبكلاو ةدعملاو غ امدلا للع يف !ريثكاغفن هلا دجو و تاجل اعملا اهيف تعجن ام

 اصوصخو توقايلا تاتف نم ذخْوب ةنمرملا تايمحلاو لصافملا عجو عفندفو منلوقلاو

 ضرتيل قنرب هتدأ دبيو قدةلآ يف لعجي و لاقثم نزو هوحننو ىتامرلارمحإلا

 بحهذلا نمو مهر د قيقعلا نمو مهر د بشيلار مج نم ذختويو قاحسبو ةيالص ىلا لقني مث
 ةضفلا نمو نيقن اد ن زو قحبسب و ب٠هذل م 2 لوناح ينس 21 درملاب ةيلطم ةقط 22 با ذملا

 لكفاملئمق حست او قدلا صاهنمدخاو لاكب لعفيو قئادن زو يعلقلا ةمحن ارب ةجوجرملا



 (ماعا)

 رركيوف فج ىنح ق حسبو يزاتبرلا بارشلاب ت لبو ةيالص يف ىىغلبواهنلمج ذخّوي مث توفابلاب
 نوميتف الاو نوقيراغلاذخّوي مث ادحاو زج ةلمجلاو ذهن وكتف عفري مث 1 هريصي لونح

 در وزاللارجحو نسر ارجح ءزج ىصن دحاو لكن رم شوجنزرملاو لفترقلاو ل يبجنزلاولفلغلاو

 لبنس زج ثلث دحاو لك نمروثلا ناسلو نانمهبو حور دودابنوزو يطفن علو

 نومكو سب ايوونوزواشاحورتغسو نيلغلايينيضزا دوي دنفج ذاشو جووامامحو ىطبلتا

 سفركلارزبو يدوهيبلارجحت او نوبل اسارطفو عيشمارطكشمو ءزج عبر دحاو لكم
 قس ءزج ثلث جاعلا ماظع زج س دن دج او لكن م لضيبا لفلذو نارفغزو ر دنكو رو
 انزو اهفعض جلياك |لسعب نجتتو أضب | قحعستو ةروكذملا,اجح الا سلك هيلع نوتلبو عيمج |

 ريثك ب ارشاذه يرانيدلا بارش ةبرشالا ف( صف * عخربو لام نم ضصرقبو

 ١ ديواههار وأخ رم عفنيو ء اشحالاو دبكلاو اقيرانم ملا د دنس نم عفني لا دنعالا نم تنيرق ف انما

 اضوصخو نيرابخلار زب بيلح عم ة دعملاو دبكلا ةزارحو ناقربلا نم عفنيو عطلان يليو لوبا
 تايمحلا, ىرذجلاو ةبضعل ا نم فني بانعلا بارش عمو يئركببلا نيبجتكسلا هيلا قيضا اذا

 ءابدنهلا لصارشف نمو الاثم نو رشع ضوضرملا ءاب دنهلارزب نهذخ وي ةبوارفضلاو ةيَومْدلا
 ىنيضلادنوارلا نمو امهر مشع ةسمخ عامقالا ع وزنملاومخآلا در ولا نم دازيدقوامهر د نوثلن

 كرا ةيواهرانب ةبودألا عد خبطيو ةرَص يف لاغلب و دنو الا نضرب لبق اثم ةعبرا قئاغلا

 ارش موفيو يفاصلا جول الاوهو دز ربطلاركسلاو |تابنلاو هو ضيب الازكنلا نم نيلطر قول
 نوكيف ونسي ىنح كر خب ماوقلا دنعهبلغز ذوو دنوارلا سرخآ لاقثم قدجشي دقو

 رهعةسسمخ لولا لاا ةرشع ىلا مهارذ رهط نم بازل ذه م ةدحاولا رشا الدف وون
 تدجو دقو ريربتلاو ماقلاو ةيزضملاو ايذلا يقر وؤشللا ييانيدلات ارشلاوفف نفاه د
 ّقرانبفلا بارتقلا لا نئكرخا زدت « هللا همها نبه نيالزاتخملا باتكن يد !بارق يف

 ًءام نمو ضماعلا نامزلا ءام نمو ن.الطرر ئرطلا ثوشكلا ءام نم .ذخ وب ناوه

 يراني دلا بارش

 لى :رخآ خخ



 رابجلالابارش

 سو دوخوطسال ابا

 لوالا بارش

 (مدعقز)

 قلغ ىلغي طر ىنصن دخلو لكن يعرطلاونملاءاموزللاحافتلا ءامو سرر ارينالا
 اباوش عبطيو لا ط راةثلث جاولب ًالاوهو دزربطلاركشلا نماهيف نوقليو اهنوفرذخوتورانلا
 تفتوم كان عفاصزتك ا ضيفلاو ءاشح الا ةيوقتوه فيض ا دج عفانم رك !لوقااناو

 ْ لاهس لاو ناك عضوم و نم مدلا سبح ابج عنالا بارش * كلذ ملعاف نييلتل اود دببلا

 1ْ ةئرلاو ريدصلا ىف 6 اولا قرفتلاربجتو ىينراجا ديكو ةرسلا ىوفيو هثفنو هفزنو يوم دلا

 نمزمحاو ضيبا لدنص,ليقاثمة شخ ىضاشظرق ليقاثمةعبسر ابجنالا ىعأ نِمْذخٌؤب
 هيف قلبو وخضيو مطب ينقابلا ضرب درهما ل دنصلا درتي ليقانم عبر ايه اسلاك

 ءامب ىيق ان ةرتشع قولا مهارن ةرشع نم ةنم ةيرشلا اب ارش مؤقيو دز ربطل اركسلا نم نالطر

 كقولاو:ل الأ | ئضتفيإف قلع ةلقبلار زب بلح هبف لعجت امير و لمعلا ناسلءامودرإب

 لاؤملا ضني ينور زاكلا ديدسلااناو يبيكرت “< ٠ سودوخوطسالا بارش 3 ضرألاو

 1 : ياا ,نخّؤي ةيغام دلا داوم | اصوصخو اهنيليو ةيمغلبلاو ةيوادوسلا

 بار زبو نينفركلار زبو ائزارلارزبو يناسارخلاروثلا ن اسلو اهنا اواف دوع نمو مهارد

 لا روقنم بيبز يدع نوثلث ناتسبس مهار د ةسمخ دحاو ل

 مهار دةرشع ناشوايس هرب مهار دوقعبس عاامقالا عوزنمرمحا درو مهار د ةعبس سب اي سسفنب

 يبصلاوادزربطلازكسل يمل اطر |ةثلث يولع نيفصيو عيمجلا رو ويحور"
 راج ءامبامهر درشع ةسمخ ىلا مهارد ةرشع نم ةبرشلاظفحتو ابارش ل معيو لالا بسح يولع

 عفانلا حايرللرساكلا تالضفلل ندماربدجلا فملا ةظيلفلاداوملا مفنملا لوضالا بيارش
 ١ :

 ] ديحاو لكن م ءاندنهلاو ضركلاو منايز ارلا لبص ار شق ذخّؤي ءاقستسالاو ةينقلا ءوس نم

 ءابهناملارزبو ننف ركلارزبويناباز ارلارؤبوامهر دررشع ةسمخربكلا لصا امه ردن ونلت

 نخذإلا جاقتامهر د ىوغبرا نىقنم بيبز اددنغ نو ريشع نين : امهر د نورشعم دح اولك نم

 رشم ةسمخ نم ةيرشلا ابازشموقيو لسعلا نمل طرا ةعبر قول غصب خبطب مهارد ةرشع



 .(ماعت)

 نيئتسفالا بارش هه ةخيلسلاو نوراسالاو لبنسلا هيف ذازي دقو امهر ديرك يلا امهر
 عوزنم لسع لاطرا ةعبس قينع بارش ٍذخّوي ةدعملا قعضو ةوهشلا طقس نم عقتي

 ي دنه جذاسوزرخذالا حاقف مهارد ةعبر نيكطصمذخّوي مث لطر ىصنو لاطراةثلث ةوشرلا

 مهارد ةعبرا طسف نيمهر د دحاو لكح نم يبرطوقسربصورمحا درو و بيطلا لبنسو
 ةيو دإلاق دد لاقثم نارفعز نيمهر د شه ن وقير اغ مهار دةعبس يم ورل ا نيتنسفالا ةشيشح

 ع ف عيضوتو ماياسي ليان يابا زم ننورماو
 0 يشل سيكرت نم م نيتنسفالاب ار مارش * لمعتسي مئارارم موي لك ةقرخ ! نمت وا ديما

 مهرذ هن 'ام يمورل يتيما |نمذخّويكل ذ نمرثكا عفنفهانبرج دقو لاقدللاهمحر سيئرلا

 ئوشيو لجرفسلا ذوي و ىفصيو ادج س رمي عبر! ىقبي لونح.ءاملاطرا ةئلن ين خطو
 2 طبج هفضن فارشل ا نم هو ةعبر لسعلا نمو ءاملا كل ذ ثبلث هر اصع نم ذخّويو ريمخل ىف

 يرطلادر ولان مذخويم ةابلاو ءارفصلل لهشملار ركملادرولاب بارش*لمعتسيو موقيوعيمجلا

 ءاملا ىف داعيو درولارضعي مث هنولو همغط ء ءاملاذخ أي نوتح ءام ء "ماا رشعويف جانو ناونم

 ناو موفيو ناونم لسعلا نم هيلع لاعبي مث ىيفصيو انركذ امك خبط دو ايضيان اونم در ولا نم

 « راحل | ةجزمالا ىف دوجا ناكر كسلا لسعل الدب لعج ناوزاج تارم ثلث درولاررك

 نىقني نونح ءام لاطر اةعبرا يف جيطيو لطر سبابلادرولا قر و نم ذخّوي نرخ ةضسن

 امهراد كاورا ةيرشلا مقنو ناظ رو وبأول ااركسلا رم يلع نوقلب و قصب منلطر ءاملا نم

 نان دركسون ينكسلا م مارد عر ادتم دعس جزع لو دراملاعالا عييت
 يذلا ل صافملا عجو نمعفني مليلهلا ب ارش د اساجم ماقا :دعب نرابلا ءاملا برش املكو لوقا

 ذخي اهئاهتنا ىف ةيو ارفصلا ةقرحملاىمحلا نم عفنيو قيقرلا مغلبلاو ءارفصلا ةزملا نم

 بسيو عساو ضير فرطيف ك عنو زاجل الباب كسقيو مدس ةثا مدلج ريما رابلهلا

 ءاملا ىلذ ذخوي مث مايا ةئلث سمشلا ىف عضويو ةلمنار دق هن دايز و ةرمغيام ءاملا نم ةيلع
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 نيتنسفالا بارش

 ىنيتنسفالا بارش

0_0 

 لك نخأآ يسن

 تالا



 عنعنملاناهرلابار

 شاوشع ا باش

 لوفوزلا بارش

 ظ (0
 . كلذ ع يمج لعجي مث ضيا ملباهلاريصي ىينح ل عغي كلذك اضيا ءاملا هيلع بصيو ظفحيو
 لاطر ضيب الاركسلا نمو مهر دةئ ام لالجل ا ضيبالا نيبجنرثلا هيلا ففاضيور دق يف ءامل

 0 بارشلا اذهىنم لطر نكي ل عجن أو سيثلت ولا امهز د نورشع هنم هب رش رشلأابارش موقيو

 . عنعنملانامزلاب ارش عر وكذملا نمل قاةبرشلا نوكتذةنيحو وق | ناك اينومقسلا نم ل اقثم
 راثلاىلغوهو ركسلا هعمطاخيوزملا نامرلا ءامذخّؤي نايثغلاو وار فصلا عقلا نكسي

 قوقليو ةرارم هيف ثدحت الامر ادقم عانعنلا ءامديلع بصيو ةيلكلاب هتزازم ب ادقم

 فدع امرادقمورشقوا جرتالا قرو و ليلقر ادقم ةجراخأ !قتسفلار اروشق نم خبط أ نيو هيف

 | اسير ةكدطف رنا ا همرح عتب هنن أر هيف

 ئاضيف# دوربلا نم ةدعلل | ىعض دنع اصوصخو يىمغلبلا ئَغ ةا!عنمديرا !ذاووهامك ع انعنلا

 + ةجاحلار قب هيلعارور ذماةوحسسم اهوحنو هل اقلاو لبنسلاو نكطصملا ماوقلادنع هيلا

 ذخويع ادصل |ىركسيو وذيو ماكزلاو ةراحلا تالزنلا نم عفنيرشقلا عم ش اهشخلا بارش
 0 وبلا اهنم ج رضتو |ددع نيثلث نتتتايلإو بطرلا نبي طشونملا نامسل ا "ضيبالا ش (ئشخأا

 00 يلين ويل لاب ل وقليل درواملا ف عقنيو رو شقل ا عم عمج مثا عانق عملو

 اب ارش موقبو لطر ضيب الاركسلا نم هيلع نقليو !ديج قيفصيو ثلثلاىلا عجري نئنح

 ناتسبسلاو بانعلا نم بكرم ار يعشلا ءامب ةرمو تاباعللاب ةرم ليف اثم ةرشع هذم نئيقسيو
 جاضناليعضلا اذه بيكرت م لوفوزلا بارش* لاعجأ ' ىضنقم ىيلءدرابلا ءاملاب ةرمو
 خوي اهنييلثور دصلا داوملةلمجل ىو وبرلاو سفنلا قيضو سفنلا ىراجمميف ظيلغلا مغلبلا
 نوزرشع نين مهار د ةعبس سب اي نفوز مهارد ةسمخدحااو لذ نص سركأ او و مئابز ارلارزب

 نسوسلا لصاو يمطخل ارزب مهاردةءبراهبلح امهرد نوثلث مجعلا عوزنم بيز اددع

 مهارد ةغبس ناشوايسرب مهارد ةئلث دحاو لك نم ينوجن امسآلا نسوسلا لصاورشقملا

 نيلطر ولع نيفصيو خبطي مه ارد ةئلث نويسارف اد دع نور شع دحاو لكى م ناتسبس بانع



 (*قأ)

 امهردرشع ةشمخ نول | مهارد ةرشع نم ةيرشلا موقيو نيبجُنل ملم لطروركشلا نم

 سفتبل اورفؤلينلا اثم دازيوقراحلا ةيو دالا ضغب اهنا صني دقورملاز وللا نه دم مهر د عم
 *« نيرملا ع فئبلاو نيبجنرتلا نيبستلجل الدب لءجي نقتيحو مل ازملا ةرارح دنع شاش أو
 ايلا اذكلا ةرايؤعل أ نم عفنيو ه قيقرلا مقلبلاو ا ال

 اددع نول يدادغبوا يناجرجب انع د دع ةئامر ابكص اجا ذخّي ةيمغلبلاو هيو ارفصلا

 ديرتلا لعجبامهر دور شع ديج دبرت امهر د نورشع سب يوفق اوديردجووثلا رونا يوحنا
 ركسلا نم لطرو لالجلا نيبجنرتلا نم لطر نلع ليفصيو عبمجل اوبطبو ةرص يف اضوضرم
 ةرشع نام هتبم ةيراطألا ناارقتلالا زل لاقثم ف ضنو يوم لا نم لاقثم هيلا فاضي مئابارش موقيو

 ىمحلاو دبكلاو ة دعملاو بللقلا بنيهل نيكستل] دنصلا بارش * ليف اثم ةرشع ىلا مهارد

 لعجي ودربملاب دربيو امهر د وثلث ىرضاافملا لدنضلا ذخؤيق دلا نم ه غفنيو ةقردم ا

 لاطرا ةثلث يندغلا نم خبطيو ةليث واما يفشل أل ٠ نم ىصن يف عقنيو ةرص يف

 نم ف صنوزملا نامرلا ءام نم نم ىضن هيلا فاضيو ىفصيو طر لولا عجرب لون ءام

 كرتيو ةيواهل ارانلا ىلع موقيو ضيب الاركسلا نم لاطراةئلثو يب دنهلازمتلا ءام نص

 1 يرو وضيق :روفاك يمهر ددحاو لكى ه نم ,ةوسسملا ل دنصلاو ريش املا هيلع ليقلي مث دربي لونح

 عوقلا نم عفانلاهكاوغل ابارش#ةلقبلاو نيرايخأ ار زب بيلحب ههاردقرشعةبر رشلا لاقت وصن

 ضماحل !لجرفسلاذخّوي ةذعملا ئوقيو نيرورخطا ى اكل وصطبو ينل

 عقنيواه : امرصعيوج رتالاضامحو مرصخأ | او ىلذك نامرأ او ىرشمكلاو كل ذك اغنل او ولعأاو

 سرمي مث ةليلو امويكرتيو سراب ربن الاوسالابحو قبنل اور ور عزلاو قادسلا نص عوش هيف
 ةروهشم ا 0 الا يه :ذهاب ارش موقيو ج ايتحالار دقب ر كسلا هيلع حرطيو نئئفصيو

 يف لريبجتكسل !!ةدولغلاط عسر هيو يمر ث.الااص او ن اصزلا اذهيف ةلمعتسملا

 هاني يع يسلب | ى ملء اهللاواهحوضول اهخسن ارب نع كينغ

 صاجالا بارش

 هكاوفلا بارش



 ( مسو؛)

 .اليلف علينو ملا ف كسي الرف اليلقةقعلملا قعلي ةقيقرلا تاج نولافلاك ماوق تان ةبطز

 ىفيطللا ناليسلابو مشرلاب ةئرلا ىللو اها نو دأتيف ةبصقلاراوج يفاهروبع ةدم لوطيلاليلق

 تايوطرلا نم امهيفام جاضناو ةئرلاور دصلا يلا موتست دؤعانانببإلا دنع اضوصخ

 ةداحل ا ةقيقرلا تالزنلادنغو سبايلار اجلال اعسلا دنع لمعتست ةدراب اهنمف ةنوشخلاا ةلازاو

 كباعل لثم ىه : واه افتناوا 4 اف دنا هبا نالعن | باصاشاوت اه يفت واهت دحروسكتو 27

 درابق وعل

 5 ريشرابغلا ق وعل

 انحطم قوعل

 اهنمو نسخأأو و ايخلاو يز ابخلأو مسفنبلاو يمطغلا ارزبو لجرفسلا بح انوطقرزب

 اسريالاو نفوز اكاهئالجواهعيطفتو اهغبطلت و ةظيلغلا تابوط هرلا جاضنال لمعتست ةراج

 نطفلا بحي بلو ناثكلا تيوس او لفلفلاو رتعصلاو ةنسركلاورمل راازوللاوربونصلا بحو

 ناتسيسلاو سوسلال فاك هل دنعم اهنمو ذين افلاو لسعلاو تييزلاو نيتلاورمنلاو لصنعلاو

 ةزاحأ | ةلزنلاو ةرارتخل اذ سبايلا ل اسال دراب قوعل ةفص * ج ايتحالا بسح ىلع ذغتتي

 ةبصإلليلارنول ؟نززم نرمعلأو ةلقبلاو عرقلاو نيواب ايخأ ارزب مهار دورتشولول ار وللا بَل

 عمجي : هارد ةثلث ش اهيشخ ارزب ههاردةعبر ا دحاو لك نم اشنوء اريثكو يبرع غمص مهارد

 موقطلا ى هضملا ئاينولا لب ٍط لا ءام يف لولعملاو يبجنرتلا صامطر ذ نيسمدب ةقودسم

 نليو بينجلا ضياذوا هلا باخ نم 'عفنيريتشر ابخلا قوعل * زول | نهد مه اردةرشعو

 زا ليا ]دو طع ونور بطون نيام ميتال «دخار مكيو عئلطلا
 يقدروا دس# اخ ار وةسمخ دجإو لك نا زوللا غمصو ءاريثك ذخّؤيو نفي وزراج

 امه ورا ديول اربط افون. ةةلومعملز وللا بلو مه ارد قعبس كلقابلا

 + امهر نرشع ةسمخت ىلا مهار د ةرشع نم:ةبرشل از وللا نهد رم مهار دةثلُ هيلاف اضيو نجعي

 اهنوعازبععج هام اوم وب ورا نوقف اعلام زغب نطلب قرم

 نلجرفسلا بح بلامعان عيمجلا قدي ءزج ذحاو ىلك نم يئازخ ذينافو سوسلا درو

 كمعتسيو بالجبن جعيو قس ءزاج صن دح اوكك ىنمرشةمزؤلو عررقلا بج لو



 (مومم)

 لاعسلاو سفلا قيضووبرلا نم عفانلا ل يقسالا قوعل *«زولل | نه دنم عوش عم ةجاحلادنع

 يلوجنا سدا يانيسلاةءلصا مهارد ةثلثلو 22101000 ةطيلغقا اب ناتج ٍنْلاو 9 دقلا

 لسعب ..جعب و لدي وقدي نيمهر نادحاو لك نم سباب طفوزو نويسارفو

 مهار د ةرشع نانكر زب ذخوي ةظيلغل اداوملاو ةحوحملا نم عفانلا ةبلعلا قوعل# ةوغرلا عوزنم

 ربونصلاز ولو كوكحملا سوسلا لصاو ءاريثكم هار د ةعبر ا دحاو لكن ضرشقمز ولو ةيماشةبلح

 ثالئثمي ةوحتص نعي نيمهر هددجاإو او لكى م يب راع غمضو اشنو رشقسرمزاول وريبكجا)

 ردصلا ىفينلا ةنوشخل او ةرارحلل نت الاو |ءاسل ان ابلا عم ىىقسي نايبصللق وعل * دوقعم
 بح بل مهار دةعبرادحاو لكن م يبرع غمصو يئازخ ذينافو ءاريثكو سوسلا بر

 ةنوشخلاو ةرارعلا نم عفانلاروزبلا قوعل *ولحزول هدوب الجب عمجين امهر د لجرفسلا

 امهرد نورشع دحاو لك نم ضيب | شاخشخو شنو يبرع غمصردصلاو ةئرلاح ورقو

 يىمطخأ ارزب مهار د ةعبراربش ابط مهار د ةرشع دحاو ل كنم ءاثقلاور ايخلاو ع رقلا بحبل
 «رواجزو |نهدو ب الجب نجع دو امغ ان عيمجلا قديرها ار د ةثلئدح او لكن مي زابخلاو

 تاذوردصلاعجو و لاعسلاو ةداحجلاىمحلا يل نم عفانلا شاخشخل ! قوعل

 ان مهارد ةسمخ ضيباش اخبشخ ,هار نقعبر ا دحاو لكن ميبرع غمصورمحادرو بنجلا

 ثاثمب عمجيره هر ددحاو لكى م نارفعز و ريشابط  يمهر ندحاو لكن م سوسلا برو ء اويثكو

 اصوصخو مغلبلا و ءارغصلل لهسملا ربتشر اخ قوعلا# نيبجنرتلا ءامب لمعتسيو

 ئبرمدرو امهر درشعةسمخربنشر ايخل نبولف نمذخٌؤي ةئرلاو ردصلاو قاع | ىلاوح نم
 نيصأ يسع ذو ار لبق اثمةرشع تشخريش مهارد ارشع لوب م سفنب هلم ئداردخب

 ىلع نوقيراغلاو دبرتلاو ةدومحملاب جوفي دقوجذاسل !قوعلل اوهاذه ههردولحز ولن هد ل انثم

 ا اما ةنقح !| نا تفرع دق تافايشلاو نقخلايف تكا ردا

 الس تماعا و هتدام ةظيلفلا منلوفلا لثم يف لمعتست ة داحاماوة دال نض ارم الا لثم يف

 طف

 ليفسالاق وعل

 ةبلحأا قوعل



 ةنبلدنقح

 لى ءرخأ هنقح
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 " وصتحلا لف يناهضرعو ريش ىلارقف نمةبوبنالا لوط نوكي نا ي خنين ةنقصملاريبدنأماو
 وغصالا قيوجتلا نيثلثلاو ثلثلا ةبسن امهتبسنرببكضو ريغص نيمسق ىل ااهفيوجت مسقيو
 اهفرط وهتنم ليلاربكالا عمرمي نا يغبنيالرخصالاو ةنقحل 'لوخ دلربكالاو حبرلا ج ورتخأ
 اجر اخر غضالا ويوجنلا بث نؤكب قلاش ذا ثيحعب ليلتي هنو درصتقي لبظلغالا
 اوكي !يغبني هنا الا نوهتنملا ئلا نيو اجنم اعم نابهذيفر خال | اهفرطاماو قزلا نم

 نابقث رجلا قعر !!لوخددلو ىوكيل هنسأر نص ابين ةةيوبنالا بنج ىلعرخ ب قئرغصالل

 طقسا اها ذكهرخآ ب قثربك الا ىرجملل ناكولو هماقمرخآلا موقي عوشب امه دحا دسناول

 قرو ةطنحلا ةلاخن نا دا ةعبس سب اي نين ةنيل ةنقح * نقسم ا ىف ةنقح ا سابتحا نم

 ةسمخضوضرملا سوسل!ل.ضا دادعا ةرشع قاسلا ق رو ةنفع دحاو لك نم كسح ىبطغلا

 نأ ريو كوناب عساي وسفن سار واه ر بخش ادكشك اددع نوثلث نو انشبس رهن ارد

 نطرى صر دق فخ وو ةصي مث نالطرلا ىفبي نوح ءاس لارا ةدس يف ماكس كوب

 :ءاكحر ]مه اردةرشعو جريش ندد مهارد ةرشعو اذوطق زب باعل نماههردرشع ةسمخو

 ْ عجوو يمغملا رثوفلل ةنقحن# ارناف هب نفتح ي دنه حلم مهرد ىفصنو قروب نامهردو
 . دحناو لكن م يمطخ كس رنوباب قبق دنوبرولطنق ناتكر ريةبلح ةظيلقلا خرلاو رفيطظلا

 قروامهر درشع ةسمخ ةطرلاةلاضن او د نوثلث ناتسبس نأ دع اةرشع نين مقار دةرشع

 ينيكني ةمرخ دحاو لك نم تبشلا قر وو قلسلاو باذسلا قروو بنركلا

 مديسملا ارد .ةرشع مط رفلارزب بل مهارد ةثلثدحا و لك نم قرآزا لقهورئشو اجو

 نيمظرادو "م ادنه ريا مهر دعم اليلنرثكح ١ وا هلم لطر ىىضن لثمب نقتخاو مسرلا ىلع

 ثيز مهاردةعممو هماكبآ مهارد ةرشعورتس ديبادنج مهرد فصنو ,نيقوعس» ق رؤي

 ئزخا ةنقح #نظنحأ ! مكش نيفا دوما زككشو !ذفافهلثمو كس كقاثم شعل

 نهدورز وج !نهدورملاز وللا نهد اهيوقيو مخرلاو ةناثملاو ةيلكلا ةدوزبب بهذي



(88") 

 ليقاثم ةسمخرقبلا نمس مقهازد ةرشع دخ ا, لك نم كثب زلا نهدوءارضخلا ةبللا

 نيمس ايلا نهد نابلا نهد هابلا ىف ديزتو نست نورخا ةنقح *ازتافهب نقتحتتو جزمي

 0 هرشع ع راكالاو سوزلا نهد مهار دةزشع داو كك نم نسوتقل ا نهد

 ب أجزميم هاز نةعبس ج ريشلا نهومهار نسم. دحاو 578 نء«نجغلا,زب ور دو ءأو ١ ىلا

 دامه حم يف خيطي امه هر د نرشع فسد مهاز نال عبس نويروطنق مه ا دقرشع ناجن وسذخوب مل

 اهب نقتحبو ناهدالا كلذ عمج زئءيوا هر ديدوغير !خوبطملااذهمذخٌويوضنلا ىقبي لونح

 شقن ئرخ ا ةنقح * ةنيللا ةنفخلاب كتل نم ءاعمالا ةيقنث دعب ا وم ثلث يف مايا ةثلث

 ذدؤي مث تارم ثلث تيزلا ىف باذدنلا بطر ركب ْي ا سرا يتلوفلا نم عفنتو حايرلا

 عنيك وبنو بم |نممهار ان ةرشع ةيقيرل جنو نيثلت د ولا امهرد ناوررشع ثييزلا كلذ د نم

 ةرف لى هلي يوقاملالا لاك ىلاوسب نت .هيفنادت تع يل عل هرثس ديب دذجو

 قيوسو زر ,الا ءام ذوي ءاعمالا ح ورق نرم عفلت ةكسملم ةئقح'# قوبفالا ن م ةصودح

 نضاطرلا جاديفسا هيلع ىقليو قاواةعبرا يلمم ريغزعاملائلكم عش عم خوباطملاريعشلا

 نجعيواهنع انقعسي هر د اذجاو لكن من دوخالا مدوابقاقاو يىبر* غمصو قرم ساطزقو

 ارق ادب لقتفطو دوبو نهدف قو را فصن غم ةقوخسسءزمخ نخب ةقولسم تاضر كلذ ةرفضب
 ةئلث دبرتمه ]رد ةسمخ نسباي رسفنب عنلوقلاو هاا نعرف ف حيونلو ونام

 دحاو أكن عرمذنافو نطير عوامطزمد يج دنه همهاردةثلث قروب نامهر داينوهقس ةهارد

 مهارد ةزشع اركس خنلوفلا .رم فني رجآلفايش# كمحتسيو تاذايش لمعي لبقاثم ةسمخ

 لانحلا محش مهر درقبلا ةرازم مهار د ةثلث دحاو ملك ن“ قروب و يمطخرزب نامهرد لقم
 مغلبلاو كربلا نمل ضاغملاورهظلا عجو نم عقني رخآ ف فاش «مه رد دح او لكن م اينومقسو

 تما ذسلاو زب ناؤفيفل للفركوزب نأظنح مح لقاقش ن اجنر وس قشا لفضر شو اجيب 55

 ءاوسلا ىلع باذسلا قر جر هزيهام هعيم طسق دابر زرزتس ديب دنج تورزن ايدنه ملم

 رك ا

 لئرخا ةلقح

 ةكسمم ٌةَنْئَح



 مو

 ١ لمعتسيو هيدي ارد ةرشع دح او: لك مق تسفلا بل مجعل أعورزنم تيسو رمح أركس
 دقي 15 ناو مضحي دنكن ارفعز كلفسلا ء اعمال اجو وربح :االف انو ل كلا وع ريحزلل فاش

 ىلذب ج رخب ج ارخالادير | اذاف طبخ هيف لع جيو درو ام ليلقب فيشيىن ا ءزج نويفا ءزج
 ءاريثكو ىبرع مص صاصرلا ج ١ ديفسا ةقرحلا نكسيف بيضقلا ىف قرزي فايش * طيخلا فايش

 نبلب لحو لجرفسلا بح باعلب يشي ىصنو ههرد نويف ا نامهرد دحاو لك نم

 نم ا ليلحالا ف قرزيو ةيراج

 تافوفسلا ف الدب اهوعنو نيجاعأ انامز ر اخد أو تش ضارغال بكرت يتلا تابكرملا

 عفانلاروفاكلا صرق * اهاوق نالطب ةعرسل بيكرتل | نامز برق يف لمعتسنو بكرت اهناف روفاكلا صرف

 ءابدنهلاو لس رشق نيرايخلار نب نضيب !لدنصدرو ما اعلا ناقفخلاو 0 ااسناييحلا نم

 لاقثمس دس نارفعز لادثم ىنصن يبروصوقروفاكمه ارد ةثلث دحاو لكن مةلقبلاو سخلاو
 ةبرشلا جركتلا نم ظفحبو لاظلا ىف ففجنو اقاق داضارق'صرقبو حافتلا ءامب سجعبو قعسب

 * هيلا باسني و بوقثملا ريغلا ٌولؤللا ننم لاقئم ةجنسلا ءذه ىلا فاضي دق و لاقثم

 شطعلا لدزيو لسلاو قدلا نم عفنيو تايمحلا نكسيو بييهلل !ىفطيرخآر وفاكلا صرق رخآر وف اكلا صرف

 ةلقبلارزبو نيرايخأ ارزب مهار دةعبسدر ءقرو مهارد ةعبراريشابطذخ دب م دلا عفو بركلاو

 مهارد ةثلثدجاو لكن م هلقاقو يندوعو سوسلا بر و غمصو ءاريثكوةرشتمولحاا ع رقلارزبو

 نجعيو ق دب لاقثمروفاكم هار د ةعبسدحاأو لكى م نيبجترتو دز ربطركس نامهر د نارفعز
 ١١ نمذلقبلا و سغلاوءابدنهلار زب ذخٌوبرخآ # لاقثم ةبرشلا صرقبوانوطترزب باعلب رخآ

 لدنص مهار د ةثلث دحاو لكن مرشقملارايخأ !بحورشفملا عرفلا مح نامهزد دحاو لك

 مهرد دحأو لك رو فاكو سوسلا برو نارفعزو قر ناطرس مهار دةثلث يبر صاقم

 مهازدقتبتدرو عبطلا نيلي و ةداحلا ىمحلا نم عفني نيبجترتبريش ابطلا صرق * مهار د ةعبرادرو ريشابطلا صرف
 ن امهر د دحاو لكم نارفعز ريش ابط ءازيثك عمص مهرد ةثلثاشن مهار د ةعبس لالج نيبجرت



 (مةجب»)

 كسمملاريشامطلا صرف * ةلقبلاو نيرايخلار زب هيفدازي دقو اذوطقر زب باعلو نيبجنرتلا ءامب ندعي

 ضامت ارزبو غمصو درو عبطلالالعنا نم عفنيو ءارغصلا ةدحرسكيو ةرارحلا نم عفني
 و عيمجلا قدي لاقثم نارفعز مهارد ةثلئريشابط مهارد ةعبرا دح او لكى م اهينز كلاي

 ساييرلاو ا مرصحأ أ بر عم نقسبو صرقبو مرصع أوا ضماعلا نامرلا ءامب نجعب

 نامهر ددحاو لكن م سيرابربنالا برو طولبهاشلاو ينمرالا نيطلا نم هيفديز ناو
 ريشابط مهارد ةنس ضامحأ ارزب مهاردةينامث درو ذخٌويرخآ * اضيق دشا و لئوقا ناك

 نجعتو امعان قدي مهر د نار هع ز مهارد ةثلث دح او للكذ نه ئيبرع هيأ تدع فو اشن مهاردةعبرا

 9 اهنم تاب وطرلاولجب و ةدعملا عجو نم جفني اهنا قول اصرف * صرقيو دروامب

 نيؤسلا لاضاو يطل نينا امهرذ لو شع د راو نضيويةنمؤلاو ةدمعلللا تايمجلا وزو

 028 قحسي هبر سوسلا لصا ناكم لعجي ءابطالا ضعبو مهار د ةرشع دحاو لكن

 كيو هسا وقد كارل [تااورتكلل) لادطلاو دبكلا د دس نم عف انرخآ * صرقي و ثلثمب

 و نارفعز و رمو رخذا حاقن و هضيلسو لبنس مهار د ةسمخس وسلا بر مهاردةزشع درو

 هب نجعيو لخأ اب نارغعزل اورم ا عقنيو ةيودالا ق دن نيمهر د دح او لك نم نيكطصم

 شطععلاو دبكلا ىف مار والاو ةداحلا ىمحلا نم عفني سيراابربنالا ص رق * اصارقا ا عجيو

 يكطص هورايخل أ رزب مهارد ةعبر ا ىقنملا سب ايلا سير ابربنالاو !سيرابربنالا ةراصعدي دشلا
 مهار د ةعبس درو مهر ددحاو لك نء«ينبص دنوارو كل نيمهر ددحاو لكى مريشابطو

 نيبجنرت نيمهرد دحاو لك م سوسلا ل صاو ثفاغلاةراصعو لبنس مهرد نارفعز
 متفم ةمداقتملا تايمسعل أ نم عفاف ى نيتنسفالا صرق * مسرلا ىلع مراة بيغ

 ءاوس ءازجارشةمزولو سفركلارزب و نوراس ساو نيئئسفاو نوسينذخّؤي شمر دم خد

 * ءزج صن دحاو للك م بيطلا لبنسو لوكطصم هيف دازي دقو صرقي و در و امب نجعي

 رفصالا ماباهلارشت ةصلاخل ار يغلا بغلا ليزيو مغلبلا و ءارفصلا لهسي مسفنبأ | ضرق
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 فكسمم اريشابطلا صرق

 ىيئنسفالا صرف



 دقفلا ضرت

 ابرهكلاص رق

 0ارلا

 (مسو5)

 لاقت نونا بر مهارد ةسخ ف ودلع دورت مهاردةرشع سبأي سفن مهار ١ انزال لال لاو زال وي زاكي ا بند يق طورح لاسلا ىو فما جرش ايجي يظل اغار اد ةيالح
 دخلا ةبرش صرق لك ناكو مهاردةعبر خد نم ص رقي لاقثم ةدومحع»

 قايد هيار هةدراب 1 ا املا راك نا

 هال ضع ةبرشلاو 1 وا مهاردةرشع ينيصدنوأر :

 رزبكو ةدءمللاب ىلذو ديكلاد اذه صاصتخ الرادقملا ةرثك يف ةدعللا صرق يف در ولاك

 نقفلا بح ةرارحلا عم هنب ال صوهظل غو لامطلاردسل ئقفلا صرق «لاعطلا صرف يف تش كدجنفلا

 هيف نازي دقو مهارد ةسمخ دحاو لكن مةلقبلاو ءاب دنهلار زب هلثم جرزامزك مهاردةرشع

 # ةلقبل ارزبو ج رامزكل لفي ع واهم دعو اة رارحأ | ةلق دنع سفركل ارزب وربكلا لصارشق

 نويل ل فنرقنامهر ددوع مهارد ةتسدرو مهارد ةثلثر دنكو دوربلا عمم ةضيهيلاو عوقلل دوعل |صرق

 ان ريش ايط دازيةرارحل أ عم ناكاذاو نامهرد هب ابك مهر د دحاو لكن .هريشابطو اوسأو

 لاهسال ئبيكرت نماب رهكل «نووتسي فان ةبازحإلا ضفتي قا غللز نيم فاواويدكو (قامس

 برع غمصو رمح ادرو مهارد ةعبر ارابجنالا لصا ناك عضوم يا نم هناليسو مدلا

 ما ةايفاقإ واعر هرابل فاو عسوسلا تيروؤيشإم ءاصوخلا نمر | نيطو اشن ةثلث ةثلث ابرهكو

 و عادصلا ن هي ةن,ابلا ةثلثملا صارقالا ةفض * لاقثم ةبرشلا سالا برب نجعي ىفصنو

 1 م لهي اش وللاو ةهبجلا ىلع لطي نابرهسلا

 00 يرد امب نجعبو ةلوخنم ةتوحسم ةيودالا ذه عمجتةيوسلاب حافللا لصا

 ةيودالا اهيف نالو لربنا هيتشن ال ئنخ صارق الارث اس نم زييمتلل ةثلثم اهلعج ناكو
 ب 5 ابلاو نئئلكلا عاجو ل و كوب

 ضيبالا يلب أرزب ليفاثمةعبس نوبفا الاقثم نوثلثو واةتس خيطبلار ” 'رزبذحوي ةناثملابرج

 ةرا ركل ارززبوو ناركوشلارزب ليف اثمرةعست دمملاو لك نم ضايع اروبو'نيقركلارزبو



(89” ) 

 رصزولو نارفعز وولقملاربونصلا بحو مئايزارلارزبال اقثم رشع ةينامث دحاو لك لم
 نجعيو قدي ةبح نوعبس و ةسمخ يلبجلا م .5اكلا بح لبقاثمةعست دحاو لك نم

 سل ىف ةثلث ىلا نيلاقثم سمر ليتل

 ورمرزبو انوطت نما ىرملا لاهسالا وريحزلاو و مست ميسم ىنيطلا فوفس

 ىنمر ا نيطو ضامحل ارزبوريشابطو يبرع غمصواشنو لمحلا ناسلرزبو ناحيرلارزب
 انيقات ريوزبلا رعبضلا اه رجلا ةيلاشنلاو غمصلاو نيطلاق دب اجب ريس ول

 سالا برو لجرفسلا بر عم درولا نفت هلوالز كاتس يع الع اطسوتم
 يومدلا لاهسالا نم ه عفانلا نامرلا بح فوفس# ثلث ىلا نيمهر د نم هنم ةبرشل هاو

 سال كفوف دملتللا نامرلا بح دخّويامهيوقيو ءاعمالاو دعما عض نم نؤكي ىلذل)

 يبن بون رخو ةولقم ةربزكو ءاريبغلا قدوسو ى قبنلا قيوسورب دم نومكو ق امسو طولبلاو

 اميرج عمل قدي ءزج ىنصن دحاو للك نم دوعو كمارو كس ءزج دحاو لك نم يماشو

 ريحزلاو ميدقلا لاهسالا نم عفانلااثاي اقملا فوفس *نيمهر د ىىلا لاقثم نم ةبرشلاو طلدتو
 ولقمرب دم ين امركن ومكى صنو ءزجاث ايلقم نم ذخّوي ذوي ريس اوبلاو صغملاو اهدربو ة نعملا عضو

 رج عود 2 نم تيزبولقم دوسا جلبلهو يطبن ثاركرزب و ناتكرزب ءزج ىصن

 ءاؤؤزسل [ليسلو نيج | ءام عم لوقسي فوفس * اشيرج عيمجأ | ق ديءازج نمث نكطصم

 نيو دوهوطماو نوميتفاو. كلباكوادوش ١ رليلغذخ دو ةطيلغ داوم اههبسس تلا نس ازمإلا لل كريو

 لام سن دحاو لح نم ربصو يدنح ملمو يلعن علم هارد ةدحاونلكن
 يزومةس هيف دازي دقو نبلاء ام عمةعبرا لولا مهار ذةتلذ نم ةبرشلا ل اقنم كين ينمرارعتح
 يايرلا ه عفاتلاروزبلا فوفس # لاعلا ىضنقيام ليلع ربصلا صقني دقو مطرفلا بلو

 و و ايوركذخّؤي يئالتمالا قاوفلا ليزيوة دعملا ىوقيو مغالبلاو ةظيلغلا

 * باوصلاب ملءاهللاو ةرضاح | عسنلا ضعب يف ىيبرملادرولا عممءاوف نو ١ !!تافوفسل اقفل صفدجوي ملدق

 اثايلقملا فوفس

 فوفس

 روزبلا فوفس



 0 . ةراغصور ابكقلقاقو لفرق نيمهر ددح او لكح نم سفركرزبو ةاوخن انو ةفرقو يناعرك

 2١ نيرشع دز ربطركس نيقناد دحاو لك م لفلظر ادو ليبججنز مهر دى صن دحاو لكن م

 2 * نوبرملادرولا عم نيمهر دولا ل اقثم نم ةب رشلا ةقوعسم ف ةيو دالا عمجت الناقثاق

 نم هتطقتلااذه باملاو عجرملا هيلاو باوصلاب ملعا هللاو باتكلا ن<يناثلا نفلا من

 هك لطول سال لانس ىنفلاحرش يف ع رشنلو اهيلعدمتعملا تاني دابارقلا

 9 *عريغ لا مزعل ل | نب يلع نيدلا ء ءالد خيشلا ءابطالاةدنزو

 - كه © وأو © هس

 هت يد مدلل ا دس هه هل مت سشسش دش مه ل ع بشل 1 ل ممل ل ا م سل

 0 اهتامالءو اهب ابس او وضع وضعب ةصتخملا ضارمالا ىف ثلاثلا ىفلا

 ا ببسلاو ضرما ىنعمبانكلا اذه نم لوالا نفلا حرش يف نكوب

 رخآلاو ةيرو رضلا ةتسلا تبابسالا ف فرصتلاوهو رييدتلا اهدحا ءايشا ةثلثبمثي جالعلارما

 نم كانه ليقانم نمر كذ ىلع نكيل و ديل اب جالعلا لامعتسا ثلاثلاو ةيو دالا لامعتسا

 نوخألا قيرطلا يهو اقرط ةليلعلا ءاضع ال اةاوا دم يف كلسي نا ملاعملا بيبطلل يغني هنا

 ١ ١ ىلذكو مظعلاك هدربوا مجبل ام رح يف يعببطل اهجازم نم يا ليلعلاوضعلا جازم نم

 ” ١ لؤيلخت“ قيس هرهوج يفوهامءاضعالا نم افوضعلا كل ذرهوج نم ذوخأأملا قيرطلا
 لني طبوتش حاف اهنساو ةئلكلا كش ق يتكرم اماهنسو ةكرل كم

 ' ا اهقلا ذيلا قفل غلاك

 ظ قيرطلا ىلزو هيلا ءاودلا لوصو نم# 5 وةبرق يف ليلعلاوضعلا عضوم مذ وخأملاقيرطلاو

 ىلذكراهب نكصو دبكلا عقم لثمدب ةاصتملاء اضعالا نم هكراشيامموضعلا ةكراشم نم دوخأملا

 لارا ماع الرس نوقحأللا ققيرطلاوةتسايزاو افق ديماو هفوشو وعلا ةوق نم ثوخألا قيرطلا

 سالما م نان لآلئ اوضملا ةفاخنا ورم نوخلأ!غويارظلا اضياو نيعلا/هتوتووضعلا

 0 111زلرج ى ىداكر اجارمتز كللاؤلقاؤلاو تحموح انتو يؤجل
 اهبلا عجربل هتجزم | ىلع ةلادلا تامالعلارك ذب بيترتلا ىلع مدقلا ىلا قرفلا نم يا



 - لل

 3 ا 6 5 0 تكع امال اروبضعلا كلذ

 ضارم ١ يف نوناقلا نم ثلاثل ىف نيشلا لاق امهريغو ب اصعالاو ببجتجلا ضازم اركذي هنال
 انلوق يفانههاذضر غ نكلو سأرلل ضرعت اهلك ةدودعملا ضارمالا نا ملعي نا بجي سأرلا

 ضرعي هنا لوقنف عضوملا اذه ينرعشلا ضارمال ضرعتنانسلو هبجحو غام دلاوهسأرلا
 ماوق تاذاماو ةيراداماة دامعم ةنئ اكلاوة دوغملا ةين امثلا تناجازملا ء وس عاونا غانم دلل

 ىقنت نا لولا جاتحيةيلضفةبوطر ةقلخلا لوا يف هيفن غامد لكن افةبوظرلا ضارما هيفرثكتو

 غامدلا مرجيف اما هوسلا ىلذ لكي اهلكو بطلا هن ملقا قنت مل ناذ هدعب اهاو محرلا اما

 رغصا نوكي نال مر ادقملا اما بيكرتل !ضارما هل ضرع و هبجخ يفاماو هقو ربع يفاماو

 كلذ نم هل ضرعنف يعيبطلا رجلا نءاريغنم ةلكش نوكين ان ثملكشلا ىفوا بجاولا نم
 رخّومللا نطبلا يفاماو مدقملا نطبل !ىفامإ ةدسلاو ف دسنم هتيغواو ةيراجم نوكنو | هلاعفا يف ةفآ

 اذهيف طسوالا طبلا ميشارك ذيملامث لوقا اناو ةلماكو !ةضصقاناعيمج نينطبلا ىباصاو
 جازملاتامالع*امهنيب نسما طبلا ئا نينطبلا نيبزيلسدكدنالوقيامبرو اوفيلمي ير خس ةنال عبضملا

 غامدلا لاعف !يف يبا هلاعفا يف شيوشتو قلتو ر سين هش يارهس و ب اهتلا «راغلا
 ةرارحعلان ,الدل اصتاو هتعرسو مالك ةرثكو بضغ ةعرسو شيلبو امهريغو مهوتلا و ليختل أنام

 نريع ا يدعو :تانتلاو نوكدملا اهل مقدور اكن را يما أش نم

 ضرملا نال تانفسلايررضتو تادربلاب عافت را رسل! ببسب غامدلا ظالخأن ايلغل
 اءبرس سأرلار عش تبنيو ةرهاظ نبعلا قورع نوكن ناو 5 اب ديزيو دضل ابلوزي

 راغلاو لفشل راما مك اورلا نم ئذأتي ناو دوسي مثةرمحأ ىلا ليميرعشلا نؤيلو
 * مئازعلاوءارالا نع بلقتلا عيرس ايكذ نوكب ناواعيرس لوضفلا هيف ضني أو

 ظ راح جازملا تامالع

 يرابلاجازملاتامالع نولضايبو تاليختل ىف ناضقنو ة دالبور وتفو لسكو ستحتب كرب# نرابلاجازللا تاماالع
 اص



 ا هرلاجازملا تامالع ٠

 ةبكرملاةجزمالا ترامالعا

 ةيداملا م الع

 ١ ؛ فيلا

 .. نوكب ناوةرازحلا ىف يقام دضلاهيلك تن دب ابر رضتو تانضسحالاب عافتتاو هجولاو نعل
 ظ ناليبشو ةلزنلاو ماكزلا اريثك نروكبو هببش ع رسيو ةرقشا| ىلا ليميوا طبسسأراارعش
 هع راشط اك ةئباث مئازعل !ا ةئيطب نافجالا تاكرخ واليقث مونل ا نوكبو نير لا

 ةدورربلا هيلا مضنا !ذاف طرغمريغ يما مونلاةبلغون ايسنولسك لوا اب اناا
 ةرئكجاو لزاونلا ةرثكو ساوخلا ةزو دكو ةتابن وطب و رعشلا ةطوبس ىل ذكو اطرغنم ناك

 ناك !ذا.اصوصخو طرفمرهسو ميشايشل ف افج# سبايلا جازالا تامالع * نايسنلا

 ,ئرراجم ءاقنو تاللعملابر رضتو اهبا ذنجاةعرسو ةبطرملا ناهدالاب عافتناو ةرارح عم
 اونبكلا ىف علضلا ةعرسو ناخيدلا ةرثكل رعشلا تابن ةعرسو ةوقلاو اول ءافصو لؤضفلا

 ,ينمالع جازت« ةبكرمت اةجزمالاتامالع * مهف امظفح ةدشو مهفلا ءوطبو ماكزلا ةلذو

 ,لولضفلا اليس لبلق ساونا ىكذ نكي نسبايلار اعلا غاط ذلا يح اضالثم نيج ازا

 | ١ اهيرنيعلطبو ناخدلا ةزثكل اريثكو ًادعجو دوس نوكي هس ًاررعشو دج مونلا قيفخ طاخملاو

 ,نيلح نوللا قرشم.نوكي بطول ار احلا غامدلا برحاصو * هساي سملم اراح نوكيو

 جيرو مامحلا ن .ها نو ناني انيبضن هطامخله.و 0 نوكن هينيع قورغو قارشالا

 |  يناةريثكجل |ةرخب الل مالح الا شوشم ساوجل اديلب نوكيو هسأر ضارمارثكتو بونجملا
 ايلا ولعب ساو رعشو ساوعلار دك نوكي سبايلا درابلا غام دلا بحاصو «ن د ااخ

 .غامذلا بيحاصو * نأرل أرعش تابنعو طب نوكيواعي للا تبت حك هس نئلا رضي

 |ماكز لاو لزاونل اريثك طاخملاو لكن الفكر وما عل لم اكا ديلب مونلا اريثك نوكي بطرلاادزابلا

 ,نطابلا ىف اهنوكسواهلقثو 'حاورالا ظلغل نيتبجوملا ةبوطرلاو ةدوربلل مهبف عوقولا عيرس

 ,يا لقث ءارغصلاةمالعف ةيزداملا اماو ةيكرملاوةظيسبل | ةِح ناسل|ةجزمالا تام العهذهو

 ,اهنالو اهلقثي سدتالف قوف نولا ةلئامرانلا ةعيبطاهعبطو ةغيفخ ءارغصلا ن الريسي سأرلا ىف



 (مادم#)

 عاكدللا او نب ردنا نم ج رخام ةرغص و نيعلاو هجولا نول ةرفصو ةسوبيلاو ةراردلا
 مدل اهم الع اعو ةرهاظ هاذه هنو ارحو ةعذذلو ,هتزارضو ةيعيبط ريغ ءارفغصل هذه نال امهريغ و

 هنالو بطراهتال ء ءارفصلا نم ه لقثا مد دلا نال ذو ارفضلاة داملا لقث نولع وا ديزا نإقت

 نبثارشلا فاصوصضخو سأرلا قو رعيف يان نايرضو طالخالارئاس نمرثكحا ندبلا ىف

 اهو ٌوالتما ياقورعلاروردو نيعلاو هجولا ىف رارمحاو سأرلا» اضع ايف يا خافتناو
 ب هعنمت ةرارحع نال لقثلاو ةفخل أو ةرثكلاو ةلقلا ىفطسوتم يبا مونو
 ليمت ةرارنعل | نال م دلا لقث فالخب ةدوربللف ديز الا لقثلا اماطر غم تابسو ديزا لقثف

 حاورال اظلغل نيتبجوملا ةبوطرلاو ةدوربلاف ىتابسلا مونلا طار ذا اماو ة داملا ليو قوف ها
 اهتدوربو ةداملا ةظلغل كلذو هنامؤار او ضرم «رف رت لاو نوظو لاظوتو ىنطابلا لا ناليميف نئؤقلاو

 ءاندوسلا نال مغلبلا لقن نم لقا يم! لقا لقتف ءادوسنلا ةمالغاماو يا ءادوسلا اماو

 جوي بطرلا نال كل ذو بطرلا لقن لثم نوكيال سبايلا لفث نالو ةليلق ندتلا ىف
 نسح هجو اذهو اهلمحو ءاضعالا ئئقاب لالق | نئلع ئوقيالف باصعالاو ءاضعالا ءاخرتسا

 راه نزول كل ذكر نجتاومجرلا جرت ةاودو نموت زلدز45:لوألا دا
 ةجزمألا تام العوذهف ساونعلاو نووقلاو حاورالل ةشخوملا َءادوسلا ةبلغل كلذ لكو

 ةيلبجلا ةجز مالا اماوأ ذه دعب عوجمس ىلا ةروك ذملاضارعالاو ضارمالل ةبجوملا ةيضراعلا

 رام أر قطرة جزل تامالعاركذ تح لل ا ساهر
 ةبوطر وام داهيلا تذجي اهيلب ٍدأَم و ةبقرلاب قلحلا هل آرّورط را اتطنخ ييسر نكلالو

 هتبانم دنغليقبي قلخل ١ تن رعشلا هب ىذغتيام نا امهيناثوةل الا ةكرخ او اوح بسب

 بح اص لاق غامدلا جازم يلع اهنم لدتسيامةلمج نم هنالانهه مالكلا |ذهدروآامناذو

 هرصقو غامددلاةوف ولع لدي قنعلا ظلغ نيت زوللاوةاهللاو قنعلا نص لال ذتسالا ةدئززلا
 غامدلايف ننلا ةمضاهلا ةوقلا غض قلع ل دب مارؤالا وبل ًايهملا قنعلاو دضلابةتق دو

 مدلا ةمالع

 مهلبلاةمالع

 ءأ نوسأ !مالع



 (مدواعز

 ل رعنلل ةيلكلا تاضاللا ةذهدقيقرع اذار ب دزوللاو ةاهللا ى ! او هيلا تالضفلا ع افدنأو

 ءابطالا لل ضفا مالك نمااميشنت كلذ لبق م دقنلو ةيئزجلا ض :ارعالاو ضارمالا ىف 1

 80 ف نا

 عادص

 فارما ل روي لاك يار اولا ايركر ب دمحم ءابطالا لضاف ةمحرت نم سوزنيلاج
 سفنيفوا تاجبعأ |ىامالانصت !قرفتوم رو اهببس ئ :لانضارمالا والا عوؤتل اهيل أولا

 ىنلا ضارمالا ب ان يرسل كيمو سريا هلاك أمهيف واغام مدلا
 ,نايسنلاو بيرطغلاو ايناملاوايلوخمأ املا ثم غامدلا ف ئ درر اخبو اةيد ةيدرط الخاعامتجا اهببس

 يف ةيمغلب ةيدر طالخا عامتجا اهببس ىتلا ضارممالا ثل اثلا عونلا !يناباللت ةالبلاو

 اهيبنم ينلا ضارمالا عنا رلاعونلا ةنكسلاو عربصلاو نوب اكحلالثم غ امدلا فيو اجت
 ةشعرل اوردخخلاو ةوقللاو ج التخالا لثم ةكرسلاو سجلا تالآ يف ةيلضن تابوط رجامتنيل

 000 ين ويدوفب عابس سم نيرا عونلاو :لازازكلاو مينشتلاو يلافلاو
 ءاضعا يف ملا ع ادصلا هللا هبنحر ىنصملا لاق ع ادنصلا ىف لوالا مسقلا اضيااهريغو ةروكذلا

 هب ديرب سأرلاء اضعاف يلون يريح كينميرمتلا هوفر الا نون اقلا حبر شيف لاق سأرلا
 ملا ىرازورعاما [ضعاب صاخ . ملا لاق هناك اهب صنخب يا هئ اضع | يف دجويام

 ىننلا ةلاعلا هبديرا نا عبادصلا نااهدح ]وجو نم ىيرعتلا ذه نئلع لاكشالا لوقي نا :

 سفن ةيدير !ناو هيسغنإل ضرملا مزال ملالا نال ملا هنا هيلع قدصي ملسأرل املا اهنع بجي

 انيهورك ذ نست ال ذئنيحو ضرم ضرع لب ,ضرمب سيل يلذفسأر لاب صاخخلا عجولا
 ا الاولاد يل ا 6 0

 0 ا لح مو ا ذاو كباس ةوق هي
 ,سأرلا» ءاضع | يف هلوق نا اهثلاثو دلاثو ديعبلا سنجل اركذ نم تافيرعتلا ىف نيلواوهو بيرقلا

 .اهضعب يدار راناو ,ليياددجو ع اهب سلاو ضي فام ىززكي دنأ ١ مزلاهغيمج يف دار ١نا



 :(م18)

 الثم قايمسلا ىنوا سأرلا دلج يف هنا لوقي ناب ضغبلا كلذ نيعي نا يغبني ناكف

 لومسيالة برضو | ةجشوا س اولا ةحرق نع ةث داعأ أعاجو الا ضعب نا اههعبارو تكلذ هبشيامو

 رضي دح ىلا غلب اذا مالا ناف لو الا ن نع اما باوجلاو سأز ا ءانضد | يف ملا هنا عماع تا دو

 مكلوق نافيناثلا نع اماو رخآ ضرملاضرع نوكيد# ناك او هب الوم نست لقب

 نيكعلاب اردالا وكيت .رانكمي لب ىلذك سبل خيشلا دنع وكب نا متحب عجولا نم مهاملالا

 قوكي ناو دبأل هناال ناك اهيازسأرلا» ءاضعا يف دجّؤي ملا هنا خيش أداولط نالف تلاثل قالو

 عبارلا نع رهاضاو هيا إل |جاتحي عوتط نا ةمافتو كفوو صتخمم «فورع نوكي نا الواهغيمجيف

 مال الا نم متركذ اهو طقف سأرلا ءاضعا يف دوب نإ هن اى ملا عادصلا نا مسلوب طالف
 لكل نضزعي كب طقفاهل خاض وطن را وينال نم نايإل اهنلؤلل كساد اء اضما ف افمحلإلا) آو
 عيلالعو وا جذاس قلتخم يا جازم 2و يار !!ك كا مولا ولا ءاةللاووضع

 ةرصدتم عجولا ب ابساةلمج عشا أ لاق م اء الف الكر اتا نتهاماو لاصتالا قرفتاما هاو

 ءوسب ينعاو قرفتلا نيجي لولقعملا جازملاءوسوهو ةعف دج ازال دم ليلو يسنج ف

 بيرغ جاارم !هيلع ضرعي مث نكمتما هزهاوج يف جازم ءاضغ الل نوكي نا فلتخملا جازملا

 ينانملا دو روب ةساسجلا ةروقلا سختف نوباوا كلذ نم ندب نروكي نوتذن,كلذل الشم

 ملالا بابسا يىسنج دحا ناك ن او لاق مثئايف انم يفانملارث ولا نسحب ناوه ملالا ناف ملأتيق

 ب ا ومس ديرما اوتو

 سبايلاو ناتلعافن اتيفيكدرابلاور ا< نال ةتبلا مل اوي ا] ب طرلاو ضرعلاب نسايلاو تاذلاب

 سنجل ا نم ببس هعبتي هن ال ضرع ب ملوي هناف سب دال اما: لل /اةلعفتم ئانيقيكهتيمظ ولا

 سس وم امنا و لاصتالا قرفتلاببس ناك امدر «ضبقةدشل سايل انإللاصتالا قرفتوهورخالا

 ناوريغاللاصتالا قرفتوه عجولل ىتاذلا ببسلا نا ىلا عجر هبه ذم ققح ذا هثاف

 قريت همرايمتالاضيا مج وراهدزرال قو لرللالا قرفت همزالب هال عجوياهنار اعلا

 بلص



 مم

 نقئاكتي ثيح ولا ءازجالا ب ذجنب نا ةلاحمال ةمزلي ةعمج و هفيثكت ةدشل هنا كلذو لاصتالا

 وس يان دامب ملؤب بطرلاو فنصملا لات كلذلو هنع بذج# ام بناج م قرفيف 8 دع

 قرفتف ددمتو ده كلما 0 رخمث ناب هنم ي داملا ملوي لب ملوي ال ج ذاسلا بطرلا ج املا

 لاصتالا الاقرفت تاامرلما و عمجي وأي ايدام ناكن ا هن دامب يا كابن كوي لسبايلاو ' لالالا

 قرفتب يا ىلذب نامل وي درابلاو راحلاو جيشا و سونيل اج ل اقام ىلع هنع ىثاكت وثاكت امع

 القل ناس اوردر نام انا انيفيك امهنال ل وع لاصتالا

 ةبوطرلا نروم 1 ع يم

 يفانملا كارداو فانم بطرلا جازملا نا هنايب يف ليقاموافيفخ ناك ةسوببلاو

 اهب سحيالف لعفيال ةبوطرلا نا نم ليق امو افيعض نوكي نا بابلا ىفامةب اغمل الاوه

 حرص خيشلا نال يعض انهه لعافالو لاعفنالاو لعفلا نو دبروصتيال ساسحالا نال

 ةيفانتم ثناكل ادتع الا نع تجرخ اذاف ةسوسحعم ةلبلا ىنعمب ةبوطرلا ناب ءافشلا ىف

 يندبرب يندب ريغ يان داب ناك نا عادصلا ببسو كلذ ملعاف ملالاوه يفانملاب ساسحالاو

 م رك بج طرفل ةطقس وا ةب رضك باتحلا اذه نم لوالا نفل ىف تفرعامك

 ةدوربلابب جويف ءاوهدربوا مئامس هعمجو ةلأتف ةراح حير لك مومسلا انبخست بجوت

 غامدلا ىف دعصت 2ةر اخبو 8 دعملا ىف ةلضف هنم نوقبتو ب بارشلا مضهنيال ناوهر امخأأر امد امو ١

 ةئدابلاب ابسالا نمر امخل ! ناكامناو اعمامهوا غامدلاوا ةدعملا عضل نوكيامرثكاو

 ميلع ةدراولا ةراحأ ةيو دالاو ةيذغالا ىبع ثداحل ان دبلا ىلع دراولا نم لصخ هنإل
 وخلا وص ةرخنالا سيمت ويمر

 1 0 عارقسالاةرت هال كال نع
58 



 6 سلا ا الا“

 (مال07)

 ءاملا ىلذ لثم نم ةدراو ةيدر ةرخبب ايا هثكم لاطا ذا ءاطاريغتوهو نوج.الا نم نجلا

 ببسلا كلذ دوجو اداب هببس نوكي يذلا عادصلا ئاع لد يبا دوجو هيلع لد فيجلاو

 جضواو لوا لوغلا اذهو ةريغ يف اهبلا جاتحتامك ثامالعنيلا ج جاتحيالف ندبلاج راخ نم

 قارتحالا نم نئاكل ام ةجراخ ب ابس | نمام او هلرقوهو تامالعلاو بابسإلا بحاصلاقامم

 ةراضلا ةي ذغالاو ةراعل أةيو دالا ذخ ا نعى اكل ىةلخا د بابس نم اماو ةريغو سمشل ىف

 ايهم طب دايب د اقلا كح ميز ع 1م جا همن
 مديسيلسس شمس سنا: جب هتسمسي-س- هي مس شات سس سس

 سس سس سس سس سس سس سس

 ا هيوستسمللا ايدام ا ا

 ازد ا ليزا ياورقلا 1 3ع ةداح 5 داملا تناك اذا

 داوم انصتالا قرفت ببس ناكو سعل !ملي فلا فاضمالا ءانشح |لثميفقرفتلاناكاذا

 | نوداب ببس م دتنو مدلا ناليسو لاكالاو نسخ ريحا اذلاو لاقام ىلع ةلاكا ةعاذل ةداح
 ى

 مص دس بيمييسعا دخت دسم لف
 تيسسلللل 2095--“ همسي ميسي سام سسسسسللل

2 

 ممسسسشللايببسسسل_ ششي _ مس

 نسيت سرا - انن) ابا تاه يات

 سمس بسس بسسس يب بسسس سس سس حيي باب سس يسارا
 7 ع يح

0 

 2-5 الذيب هيج ادصل 2 3 هفل 0-2 6 او دعملاىف ا

 ركفنلاو ليما ]يبقيفام دلال اعفال او ةيف اه ىعلا لا ةيف نوكت

 3 هةجازم لو هيدا عم النوي حت قيل
 ادم سس سس سس ا حشن مسي سس مسا

 قورعل ارور دب فرعي ةقرغم ةددمماهريغو غامدل | ةئشغا يف ةريثك ةين دب ةرخب او اير نع



 ةعيبطلا هجوتو حبر ان رهف وبلاو ذايقذ دو ةئفخو عجولا كالو جا ذود لقتل و

 ل ينودلاو نينطلا نع دحاو لكر :ك نا ىاردسو راو دفرثكو 7 ذ اهعفدىولا

 : ا ا ايزل و ووصحشطل ا ضع هراودلا ىلا يدوي كلذن

 دوتملا دودلا نع ثدي دقهنا ملعا عوبجلاو ذكر حأ أدنع عجو ١ دابق, و لاكاو نتن عم

 دتشيامن او هتكر هيو لا هينج عجو تالضفلا ةرثكل نير خيل ى لي و

| 
 ضعبركن دقو خبشلا لاف عوجلاو او ةرارحلا ببسب دو دلا ناجل عوجأأو و ةكرعلادنع عجولا

 اهتكرتح يذّوبفسأرلاى ةيالنويقدارتلا هيفا ددصل اهذيايسيل ا ىاكيامبل هنادنهلاء ابطا

 اميق دلو نيام اريثك داو دل |ناف دعبتسي نا بجاولاب يلو اذه موق دعبتسادقو اهلكاو .اهقيزمتو

 07 يب ذلاواةردنلا ىف ناكناو بج اددع دلوني ناز وجبف مي تايخلا العز ياداومل م دقم نيب

 يف ةقلطملا ما ةقلطمريغوهام ه اهنمو ةَقلطموه اهاهنم ةكرشلا ني ملحن ةيددلبا نبذ كرش

 ناصاغملا عجو نع ثداحلا عا دصلاكلوذالا س ةنالا كر اهلز نم غامدلا ىب !ئدأتتالوا

 ' 0 كراش يناس! فكل نبورم غامدلا ىلا ىيذتق نأ ي يهةقلطملاريغو ةسرفالا حاب ةيناذ

 ىضعلا فى ذلاببسلاراو دا بسيعلا بئاونوزاوداب. وكي دقو ناخ دواراخبوا

 مدقتب ف رعياهبلااهر هقاونا اوم بيلاعضت ةلور كلوا ةيدجللل ةكو القمي وكي | داخج ص

 هئالطبو اواايغ صا مضهيلا دامو !هيفةسافط ال1 كلر ميلاو وهشلا ةلكو (نابثغل اكد

 عيتسا» ابن يا عودتبيو هع دصم ةدسأف ة/ا | اهنمادعت تورو ة دعلا ا

 ةريثك ةرالا تنذاكاذا كلذ و ءاغقلا ىلا لزني م اضطنولا يلارفام نا ”روةاذاحملل عوفايلا نم

 ئدذلان نافع وجلاو ارنلكإلا اكالا ىلع دعما ةكرشب يذلا عاادنصلا لاح يادهل لا اغلا ادق

 تعااورارعساان لان ة ىلذلو ةدوربلاع نع يذلا فالخب عوبت أ دنع دتشي ةرا علا نو
 نشأع عم ةرمريغ تملعا ال نئنيح ة دعما ىلاديدصلاو ِء ارفصلا بابصنال م لا ئلع

 لكالا ول 2 يمغلبلاو يوازغم ئن 537 نوكسو نايثغو مفةرارمو شطع عم نوكب ي ١



 "1(ر170)

 شاع ةلفو قير ةرثك عم مضيلاىلا ةرارحلا هجوت دنعو ليلق نامزب يا ليلقب ةدعبو)
 لكي كب احس يمغلبلا عوقلا بيقعب نوكسلاو مخ مدقت و اهعجو و ة دعم فعض هتمالعو

 :درل مغلب نع ناك ناو لكالا ىلع يمغلبلا و هلوق نم ءانثتساكا ذه يمدعملا عا دبصلا

 001007 يد غامدلا نع اهايااسباح#رخب الا ماعطلا نم لك !امدرل يا

 محرلاو باج ايبعل ا و ةدعملاث باصما غ امادلا نيبو هنيب ىلصي كراش هوضع يف عادصلا

 نوكيدقو ةئرلاك طقف ة1ن احمل ةكراشملا نكت دقو لاحطلاو بلقلاو دبكلا ل ثمقارعؤا

 قيمبلا ىلا نع يذلاوهل اوقب انلقام نولار اذا دقي ايمحلا ىف امكهلكن دبلا ةكراشمب

 قارملا نم يتذلاز فلج نرلا لكلا نم يذلاوراببلا لبو اباوع و
 هطس و يا خوف ايلا قاح يف نوكي محرلا نع يذلاو سأرلا مادق ىلا يما م١ دف ليلا

 دي عسسل ةهههييييح سم٠

 78 جيلا يونج وسب

 د حدو !ىلذو ئمحلا لواز دعب عادصلا نك 5 !امبرو اهنوكسل
 نارسملا نع ىذلاو هريبدت يلا جاتحيف غامدلا ىف اهريغوا ةريثكلا ةرخبالارارقتسالاهلاضرع

 ىلاعا ىلا دولا عفد نم نارحبلا هبجويامب فرعي ينارحبلا عادصلا يبا هبجويامب
 طالخ الار يوت نم سارولا لاقل وقل رمال ةعيبلطلا نر ابتحا نتن ماغالجب قفزلا]

 * ملعا هللاو اراهنوا نار بلا ناكاليل نارحبلات قو يف يا هنقو يف نوكيو هلاوزب لوزيو

 اهعم نا ىلع ةلالدلا تلد نافةدام غ رفتسننااندرا اذاانا ضيشلا لاقج العلا حر فنصلا لاق

 قورع نموا لاغيقلا نم دصفلاب انأ دب تناكذ دام يا ناصقن م دلا ىف سيلوارفاوامد
 نذالا ةيحان قورعو فنالاو ةهبجلا قورع لثم دصفلا باب نةروكذملا سأرلا

 اندصفابلاغ مدلا و اميظع رم الا ناك ناف عجولا بن اج فاالخ يفاهدصف عقي نا بجو

 ع



 مسالا )

 ايسنؤرتؤلارأغز عينا احنبا قيرخن الا القتال كببلقل ناو دصفلا جيلا ليشف امناو جاؤوا

 اظالخخا تناكن او مانلادصفلا يفك ام دة داملا تناك ن اف طالخ الل كرتشم يلكغ ارفتسا
 هدحتو سم ألا انددصف مث هلكن دبلا انغرفتسا هلك ن كبلا ةكرشب كلذ ناكن اذ انرظن ئيرخا
 نكل نو هلك ن قبلا غارفتسا دعبالا بلا اهيلع م دقن الو ةصخل ْى هلا تاغارفتسالا انلمعتساو

 اظيلغوا |دح اقيقر نك ل ٠:.ناملم نزالجنياملذها رز لزإوادجةيبض ةداملا ن اانملع نادعب

 كتاللوطلاو تاخورالاب جاضنالا انم دقت دق انكو نوهتنملا ىفاودق ضرملا ناك ناو ا دج

 نكت ملو ةئرلا ىفذفآ خت ملنأ# رغرخلاب ةصاخ سأرلا نم انغرفتسا ةيضنملا تارامضااو

 ضار الالب اق ناشنالا نكي ملو ع نال داح طاخ سنج نمةرغرغلاب ةلزنتستللا لزاونلا

 هلاص امتهادشا سأرلا ناكوا انكمس ةئرزلا ىلا خيم در عوش لوزن نع زارتحالا ناكو ةئرلا

 يدنا يتل قوور وطن او اثر اطاوعتلاو ةسانممل|ةضقفملا كن اطاويشالا اكضي !"انلمعتساو ةئرلا نم

 هيف يذلا طلخلا سبحل ةلهسلا ةيودالابق اقبل ادغب سأرلا ان ذمض اميرو سأرلا نص داوملا

 غارفتسالا ةلهس ةجيضن ةناطل نا عوتن انكو جازم داسفا تادامضلاكلت ن 2 ملأ

 سبعتو ةقيقرلا اهنم لهستال نا ةدرابلا طالخالا تاغارفتسا ىف ىئتونلف هلك ١ ذه عمو

 املك ةئيضنملا تانيلملاب نييلتلادعب غر فتسن نا ضرغلا ذه نولا انلوصو ليبسو ةظيلغلا

 ندبلا نموا كونا نم»ة انعصتنماطالخألا تن ا نواو انييلت هانعبت ١ اغا زفتسا انلمعتسا

 اندم باعت: [يدعورطوو اراعجلا نلدانن ارش ناي ناأللم الخلا ىلإ ايد لكل
 الثم كر اهملاونضعلا انغرفتس او لجرلا ةضاخو فارطالا انبضعو تالومعل ا, رقعلا

 ككل ذكرو هبضحت اميف لاكطلا ىف كنان اوارقيفج ر ابابف ةدعمللا ىف ةدالا تناك نا

 ناوملارعا يف ةيلكن يناوق ةذيف هصخ يذلا ةريبدت بسحب الك انرب دووضع لح

 يلا اهم قف اةنر نرلاق كابو طرلا نش نش أزلا ى ةقلتسملاداوملا ديف كرمز امو



 (مالا)ز

 لكلرك ذناناحر فنصملالاثالوا سأرلا ق احب رلاقاحبو نذالا ىلا نذالا نم هلوط طبذن لفصن

 اذ الثم اهل اقتعا دنع ةعيبطلل ةنيلملاو لاعسلا نارتق ا دنع ةولحل ااهنمر تختلف ةيو ذا ضرم

 ماو و يدنهلارمنل هلا يوارغصلا عادضلا جالع يناند دعو انركذ

 ىلع ىيرملا يسفنبل او رفولينلا ب ارش بميبطلارتخيلف لاعس عا دصلا عم ناك ن اف ئيزملا
 0 ا وارغصلاعادصلا ج الغ ينانرك نول ىلذكو لاعسلاب درضمةن الي دنهلارمتلا

 سا هش اصلا ترد يمسمجو
 0 سمس اسس .سيسسسم  .سنششسيي_ مسسسسا 1210011

 ك0 ا ااا

 تسع 00 وسال

 ثروكذ ثيح:لورالانرغلا نم يلمعلا يئزج نم يناثلا ءزجلا ف يال و الإ نفاق

 يندب ارد دعجو مق --:000--_- | ع ادصلا عش ن قرتقا اذا نيناوقلا ىلت

 غامدلا ىل ل م عجولا نال كلذو ةيقدم

 باصعالا أ دبم هبجحو غامدلا نا ملعت تناو س اسحوضع يفالا نوكيال عجولا نالو

 ناهدال او تايخرملا عادصلا جالع يف با تكرن ةلزن هب نرثقا ناو ةكرشلاب ملأتيف

 لبقيالثل سأرلا ةيوقتو :داضيامب جازملا لي دبتو عبطلا نيئلتو لاهسالا ىلع ضتقاو

 : 0 ءالىل ىكلذأ 0 روش اةنورافلا ح ةرخب :

 مس 0 يصوم

 ضرعيالو عادصلا نكسب ةداعرلا دلج نم ينلا ةوسنلقلاو نفارطالا يلا فزت زل ام
 تيندااذاةيرحإ 000 0 ةدرغملا ف ةدو دال ىف عم الا رعت اضلاق اق لينص اخلاب عادضاهسسالل

 يشل ةيح ةكمشلا كل تناكا ذا اصوصخو هغادص نكس عادضلاوكشي صسأر نم

 بكاذ دعبو دضلاب هنلب امو ةببس عطق بوجو يفللعلا نم ةزيغب ةوسا عادصلل نا ملعت تنا



 7 ]زم عال 1

 راعأ عادص' الع ١ |

 ةبرشالا

 .(مالع)

 بارشلا نم اصوصخُو برشلاو لك الاةلق عادصلا ةلازايف ةعفانلارومالا نم ناذ

 ياهيف ةدايزل |ةرضمراعل |عادصلا فراض لك الافلق يف طارفالا نا ولع مونلا ةرثكو

 عامجلا نم هكرحبام لك كرتو عي دوتلاك عادصلل ءمشالو نمزملا عادصلا يف لكالا ىف

 ةداحل |نقعل ابولو لفسا ىلا داوملا بذج يف دهتجب نا بجيو كل ذ ريغوركفلا نمو

 ةيوقلا ايشالا نمو ّةدعملاو دبكلا ىحاون نم غ رفتست نا اهنكمي ئتح يوفت نا بجو

 70 اف قباخز لا ىل د عادصلا نم ملستلاو لفسا ىلا غطا لي اة سيزج ف

 لمعتست نا تدرا | اذاو عادصلا لني تح كلذ يف لجبلا ىلع ملي دقو عو دصمل هيلع

 سأرلا قلحي نا بجبن ةدرابوا تناك ةراح ة ةنصزم ةيوق ةلعلا تناكو تادامضو ةيلطا

 فوصبوا ىن هينا وفايلا ليكن هيلع نيخيامسو هيف ار دلاةوق نوفن ىلع نوعاكلذف

 0 ءاةقيقر ِ الا م ةيلع بصيام ني

1 

 0 سسووم# راما اسس قادوا 2

 امبرو لوق ١ :دواعي الو هعادص لوزي ن ارث ٌوِب نملادجةعف انمضهلا ةئيطبلاو ةرخبم او
 هسأر نم لزني عادصلا ناب مر مث ىلذ ميدنو عودصملا فارطا ىلعرا اعلا ءاملا انببص

 يداملا جالع نال ة دام الب يعار احلا عادصلاج الع عادصلا هعم لحن ي الوزن هفارطا نو ١

 برلاو بارشلا نيب قرغلا نال هبرال يركسلا يا صاجالا بارش ةبرش الا اذه دعبركذي
 هبارش يا يدنهلارمتلاو اركسالب ةراصعلا موغب يناثلاوركسلا عم ماوقي لوالان ا

 00 سوال 0000 0
 دل ا كاع نا ملل استسلم

 - مع 00 يباح يابو 7



 (مدنس)

 ٌةوَقْلاو ناضفألاو | دليلا أو نسل لاو ةجزمالا ببسو تانر اقلا ببوجساو اة عءضو :. ضرما 5 دش بسد

 نامرلا بح ةروزمةي ذغالا هعضوم ع لكل .ادح سلاءمللا نكيلف قعضلاو

 ةيذغالا نا ملعاو عادصلل يلكلا جالعلا ىف نمثل لاقت تلق ناف م دنهرفتواو ا صاجاوا

 ءاذغلا ىلذ ناكو ةدعملا ةكر اشمب ع | دصلا نم ناكام هالا نيعو دصملا ميال إل ةضماحلا

 جالع يف فنصملا درو أ فيكف هيلا داوللا بابصنا عنميو هيوقيو ة دعما من غبدي ام نسج نم

 نيبجوب اذه نع باجي نا نكمي تلف مرصععلاو يمدنهرمتلا ل دمةضماعلاةيذغالا عادصلا

 هب دارملا نوكي نا لمتحبف اقلطمراحل اعادصلل ءاذغلا | ذه لثمدروا فنصملا ناامهدحا

 تاروزملا هذه لثم نا امهيناثو ةدعملا ةكرشب نوكي يذلا يوارفصلا عادصلا ىف هل امعتس |

 ةلقبو ا خانافسا ةروزم يبا خانافساو اولح عوشبرسكتوا ةليلق اهتضوم> نوكت نا نكمي

 نفل ا ىف هةيهام تفرع دقةين اميةلقبو أدق :ورعمةلقب يل دوي وزابخو +واةلقبلاتقلطاك يح ءاقمحى عا

 ايلا دا رص سل اءب اضمحموا اجذاساما ونال
 -- يلا ا

 عج ورع سام | 00“ مجالا

 وا لخب لدنصو درو ام دورب ةيعضوملاةيودالا*لوالان فلا ىفاذهريرقت رم دقورثكا١

 لدبتو ناتك ةفرخب دوربلا يبا لمعتسيرهس نكي ملا ذااليلق الا هنم ل هعتسيال نا بجي

 ةهيبش ةشيشح يه ليقو ىفجلو نخل ةينيص ةشيشخ ةر اصغ قنيص هأشو ة ةنرخلا ثيمح 7 ةيطييحل

 غومصلاب نيلثو ن اهدالاب لبتو طاخت و خبطت يلا ةبودالا يحق دمسضالا عا ملع اذان

 دعاميوهوا قرأ | ءالطلا او ظاغادامضلا ن | ءالطل اونامضلا نيب قرفلاو وضعلا ىلع عضوتو اهريغو|

 ر هز ورشقم ي و (ضيا ارابحلا ع ادصلل ىف الذل 00 اههلايصا هع ورسوم

 هيزاطبر زهر واعي كك اغا ليندتو يا در وامب انو انوطقرزب باعلب ن رانوجعم ن ناقوق دم مسفنب

 دص

 ةيدغالا

 ةيودالا

 دامض



 لوطن

 قلد اضمش.م

3 
  تييسسصسسل مسصيسصصلل تسييس سس تسييس تسيح

 هد! شا سيللل ا # لطي سل اء سيسل مسمس تس سسصب

 0 ضل هنيدسويت هوس ير

 نيج املا ىفهل عل كم ئس ديب دذججل أو نكاد و داوم ق عروبعالل عاصم يي ناوشرلا

 2 9 اضرب هوغو رفد ةءانصأ 3 كى وو يم باطلا

 يول نجخيو امع وو نزو نوبت 2201 ات
 طك هذيلا ىادعلا

 ب . ترج م 0 ١ للطظيوا هينويسم 0

 سل سس سما الح ا سجل هي سس سخن حا صصص س7 حصل مس مسصسب مح سسسسسسام بس مس

 3 وي لارا نم يع لما وطهر انادخأ

 تشييد سس سيسل ممم شكلا سس سل سلسل

 قلكشتكو ةثامبلطنتو ءامب 0 يزابخو 0 مشتو راق رفولينرهز
 ا | يوم "1 ّق يرهيلا  هوسفلا امكن سامو هناف هلفثب دمضيو : :راخ#

 عضوي دقو يباهنلالا ب هيما دوسان جام

 ةبح ن زوو زوفاكة بح نزوب طعسيوا نابرشل لآ لقثيل صاضرلا نم هحيفص غدصلا ى اي

 ةلسللابسبسل +ء-مهسستخ م يس نسب

 دمك والملل ةيرشباو ةأرما نمىبللا عمر سفنبو أرفولين ىهدب اقوقندم نويفا

 05 نهدوارفولبثوا م دقنامل نهد عمةذهفرهس كآن ناكن او لخبرفولينلاو الخلا
 تمشش سس سس

 لاقغيالكلا قويفولا مل 00 امناو نارفعزلاوهو ةتجأ عم نويفالا نم .ه ةمشب : يون امبرو

 05 ماسلا أو مسفنبلاو رفواينلارهز هزاضيا و ضيرملا كلهيو ادرفم دي متال قش تو

 سستم سس سس سس سب يي

 زرار أ ؛ هيف رثكبو ليدل سشردو ءاهب ممشي ةرهزو 5 55 مو

 بوس نيب ايلاو رالا 4 ١ دصن نر 10 ِِع ع اه دل ادربي هناف

 - تمحي 000 6-0-0 اجلا اصوضخو

 ب 2 ةقكوب 5



 (مانبق)

 * امهنم غامدلا ةيقنث و مدلا و ءارفصلا غارفتسا دعب اصوضخ و اعم ةيصاخلا و

 ةرضاعل ١ نسفلا ضعب ىف ةرابعل | : ذه تدجرت نق

 ليبسلا فيكتركذ نقذاوةدامريغ نمةرارعلا نع ثنداعلا عادصلاةاو ادم ىف لماكلا خام لاق

 ٠ نال |ذخ أ اناف كلذ تمكح او ةلعلا هل تضرع | ذا ءاضعالا نم دحاو لك اوادمل لايتحال ىف

 يذلا قي رطلا كلذ يف كلس او ةلعلا هل تسضرع اذا هسفن ةيصاخ يفءاضعالا نمدحاو لكان اذان م يف

 كلعب ككادج كا دتب | تنكينا كلذو ةزطابلا ء اضغالا للع يلع لال تسالا ىف هتفضو كنك

 ةصراعلا للعلاب مث |ذغلا تال ؟يفةضراعلا ىلاعلاب مث ةين اويعحلا ءاضعالا للعب مث ةيناسففل | ءاضعالا

 غاهدلاو سأرلالالعابالو او ةيئاسفنل | ءاضعالا للع ةلو مب كتبنانا كل نذكو لساغتلا الآف

 كرب نا يغبني سيلو نارحبلا بسبب ن وكي امدهم عاقسلا نأ وفاق عاَدصلاب كلذ قمكاوتِبو

 ] ناكاماماف للعلا نمةريغل عبات رمش ادرغم ن فاما سابا وكلام هخمو جالعلا نم شبه بحاص

 نهد نمو ٌءزج درو ام نم ذخأ» ناب ن وكي دتاوادمف طقف ةرارحلاةىش نه كلذ ناكو ليم عبات

 ناثكذقرخهيف سمغيو سأرلا ىلع بصي و اديج برغي وءزج عبررمتل الخ نموءزج ف سن درولا

 قاسلا لضعد هيو اديجاكلد نالجرلا كلدتو ييلثلاب دربيف اغيص نامزلا ن ا ناو سأأرلا ىلع عضوتو

 خيطدق ءامسارلا ىلع لطني و رايخلا ءاموواةمعلا ةلقبلاو نرواملاو لددصلاب سارلا د مضي و بئاسعب
 ىلع باحث رس كلذ عم ناك ناو ءاتشلا ىفانخسم فيصلا ىفادربم شاخشخو ريعشو فني هيف

 ىطعيفةنعملا ىف نقنحم طلخ نع ثدح لمحل ا عم عاوصلا| نه ناك ناو تب اهل ةارما نبل سارلا

 نم ضرعامنا ناك ناف طلخأ !كىاذ نم دعم ف ظني و“ ىقن ناب رمويو راخلاءاملاو نيبجغكسلا ليلعلا

 ضرع عادصلا ناكت اوهغ رفتسإامب طال !كلذ نم ندبلا رغتس نا ىغبخيف ندبلا عيمج يفطلخ لجا

 نيتملادامضلا لم هلدي وقملا ةدمضالاب سارلا ىوقي نا ىغبخيف سارلا تفعض لبق نم لمعلا ىف

 هىلذ ل كاش (هملاعلا يح ءامو علطلا امو تال اءامودرؤلا ءامباث وجع" ضيبالا لذخصلا نم



 درابلا عادصلاج الع
 ةبرشالا

 ََ دف ىل

 ٌديودالا

 (مدبن)

 حاتم سس  تشبشسلا سس تسشتب ب يس سسيبيببلل يس سس تسلا هو سوح ندعم ح52

 ف و |ناننظت وو رس مش رودس مل
 انلتندقنيبرملا درولاكر انلاب هخبطو ركسللر الر اح هن اةيييقلل دراي مسفنم سفنبلا ةريمخ هلل اتي يذلا

 0 قسرا يدب ادهن :اثلا نفل افيثرفلاو ءكلذ
 نلغللوا أوأ سو بوح طسالا بارش ب مرشد ا 5 واقعا ال سرب اي دس قوتعو ةرعو

 دع يللا تنس هروكذملا ىلغللاا ىطعيوا ىاوأل لغم سوس اقرع

 - رولا كو 2 طمو خوبطم كو ل 0 ويل اهلخ كخبلا هم مم ايخعإلا

 ةيعضوللاةيو دالا «دعاصتلا نم ةرختالا اهعنملاهنملي اة يا ةرب زكلابرزبم نجط وا قو اتوا

 نذالواربنع اهنم لك نهد يأ يفلت 0 تال راك راحو 000 ندد

 رور ذلا نم هجرخيلاذهو نيمس يلا نه دب خسنلا ضعب يفو انوححسم قرفلا ىبلع لفترفلار ذيو
 نيخ ,مستلا ةرفاز خمسا قرخأ أو ١و ل« ليلف دازي دقو ىلييسم لل اضن نأ امك * ءالطلاو ذاع فلا ىلا

 ةسبايلا ء ايشالا نم نوكيدامكلان اد امتفلارب واكل! (لريفقوفلاو نمل اي

 نم ةمش هيف دي زامبر ورمو نارفعز لهلق عم نانك رربو زبو يمطخ دامض امض «رك نامك ةعيبملا

 نوبنالا ىلا دعت دوش امهخ فكرا < روس ضيفو نودي ١ ا : هلق + دانا
 حش حس يت يب سس سس سمسا

 هس 0 اسس ساور ا يمك هرب وال

 ءاضو مامنلا ء امدرابلا عادصلل طوربق لماكل ا بحاص لاق هافثب دمضيو ةراخب و نولخ كيو

 ىف دو قبنزلا نهد مهارد ةثلث نزو رمحا عمش ءز ج دحاو كلك ب كفااخييلا ه. شوجنرزألا
 ىتسيو نواهيفنقليو عمشلا ةيف بو ذي ةيقوأ قصندحاو لكن م هيفا ذسلا نهدو وؤملا

 وهو سأرلا ىاع غضؤيو ةقرخ هيف سمغيو نواهل ينس دب برضيو اليلف اليلق تاراصعلا



 م مرا )

 نامضلا اذهبق دامريغنم دراب جازم ءوس نم عادصلا ناك اذان نأرلا اضيا دمضيو رتغم

 سأرلا هب خطليو لخب نجعبو امان ق ديةبوسلاب لفلفو م املأ لبزو نويبرف هتفضو

 دحأو لكم ينصر مش 'وركذر ذنكو طسق دربلا نبع ثد ا ع ادصلا حرص غف انرخآد امض لاقو

 نويبرف فصنو مهر د نزو دحاو لكن مرتس ديب دنجو ب !ذسلا غمصوربضورم مهارد ةثلث

 00 امي وأ مامنلا ءامب نجعب وامعانعبمجلا ق دي قيناو د ةعبرا نويفا مهر

 دلو رئالاقز .وأ و ةعوملج وا نوفاعةناواوإر ةيل انوويلطو كمن تادوشتلا »بوئارلأوب

 ص ديو ل او ذختي يا نارفعز و كسمو نويبرذو نوبفاهمشرثكيةحافت ل ةنرقلاو
 1 عفنينيشلا لاقو م دودتلاو ريدختلل ويف !ليلق اهيف ن اكن او درابلا ع ادصلل ا

 نخسملا سرواجلان هو ةنجسملاقرخلا نم لعفلاب نخسموهامب ديمكتلاد ,رابلاعادصلا

 مهعفتيامم و يذؤف عذابا 0-5 ملل ال كلذو 5 اولدعاسرواج نسل ل

 قورعلا ىلذكو ءالط لخل اب دامرلا برج دقو ةرمسملا ةدمضالا عيمجو لدرخل أ دادض

 يناحيرلا بارشلا قس هديا موه اضريولدل املك ذ لك اخورمرملازوللانهدب

 نومكلاو نوسين الاورزجارزبو مئايزارلاو سفركلارزب لثمينع اروزبلا عم قيفرلا
 ةدعتسم ةدعملا ىف طالخا لوصحى مروي امذرلعا فجر فكل توسط هز كالمزوا وقودلاو

 قورافلا قايرتلا لامعتساو دنشت نا فاخبن مح ليلعلاب نوكن الامدنغوروثنلل

 رتس ديب دنجلاعم يئايموملا ةعفانلا ة ديجلا تاطوعسلا نمو عف ان دحاو ةرم عوبسالا ف

 * تق و لكوب طعسيو هنم ةسدع ذخويربنع و هعيمو كسم ب سام ةةلكمللو

 نه دالاو ناهدالا عيمج هنم عفنب دراب عادص هب نم سأراهب خرمي ناهدا ةفص

 باذسلاو مامنلاو سيشل او: شوجنزرملاو منتوفلاو تبدل اريام داهيذ لطلب يتلا ةراذغ اذلا

 نورطن دورطاهيزمر ورام اسم خيم نمزملا عادصلا نم عب ان خوفن ةفص#ر اغلاقروو

 سبايلا عادصلاج الع * سبايلا عادصلاج َج الع # ايسف اثوزينوشوارامحتا ءاثف ةراصعوزينوشو !ف' الاى خانيو قعسيو
 فكص

 الط 4 ومشألا ن

 اة بت ت7 4ٍٍََِِِب7بَببج ب ببي« ء+ع<"<بعي يب” ار ٍيصب7ل#27 يئج 2:00 000اللا
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 ةيذغالا

 ( سنية
 دوام مب كس ا يحس ف

 ايام عفنت تأر ري
 ا انصلا أ ا اه لي قف

 نراوتعا قيقددامضلا اذهب ويتعلم جدنا سبايلا

 < سأر ل هبدمضيو +هريشيو كلا هنو 0-0 هي طي ير وهمجتلاو ءا ,ءاسنلا نبلو ضن اكد )| نهدو

 اسسمسسلل_لسلا  شسسس  سس سسناسا

 ناضزلا بحته دحوذقو وأمل ةنمسملا م ل رارغلاو [نرمسألا جاجيدلاو ان انما: واي دجلا محل ةيذغالا

 0 ةمارارمل يا 8 0 0 اريام 0 ب ف

 مل _ سس سس مسلسل هس سب ب ده تت-سلا4ة ل مس ل لال

 ةعومج 1 يدل 00 9 ١

 ال نايت فالف اعلا ويرولاء امو د راو لعمال نمل رن

 2 زاغل | ى نبللا ببصو ة ةرارخ عمن اكتر ..ارايخلا وا عرقلاةدارج

 عادصلا ىف ديزيو سأرلا ننطان يف ةرتخب الا نقحيف ماسمللد دسم نبل نال كلذو ةعرسب
 عادصلاعم هب ناك لن هلمعتسيالف نبللاامانوناقلاىرم ثلاثلا ىف خبشلا لاق نريغو ديدمتلاب

 ةبطرلا ةدرابلا ن اهدالاو ةدرابلا ل وقبلاو فالخلا قرو عمبط هل د ل يعتساو سأرلا ف ف عض
 سمسم سس سس سس سس حسا ب حساس

 يرطقنملاوي زابخلا خبل لوطن# ىفعش نكي بملو نبللا ئلا ت جتحا نيحنابلال ااريكررشاملا بلو
 مسلسل هه م 6 تمت _ سشسل شت _ صسسسسسلاللس2

 قو ذيفنتل كلذو سأرل !قاح دعب ل اع اكرم مارت انافيتسي يشل فوت 22د ةفصن عمر بعشلاو

 اطوعسلا ةروكذملاناهدالا قشنيو طعسيو نذالا ىف مسفنبلا نه دزطقي دقو ةوقب ةيودالا

 عفنا نم رطرملا مامحل او لايس لكو ءامو نهذ نم ليلحالاو نذالاو فنالا فر طقيام
 8 ع لا لا دامض

 نر ا 1 ا 52977 1



 ( ساو )

 تامودشأاهانسح ايبطرت غامدلاب طري هنافهقلحدعبسأرلااهب فلغي ولحز ول نهدو انو
 ةتاوص يه اةرازخ نيعو ءاملل توضريرخأ أ ءايملا ةرثكو تارارخل !بنيرقتو ةروكذملا ناهدالا

 0 لا ةيطرملا ةيذغإلاب ليلعلاريب دقق داصربغب يم ذلا سب ايلا عادضلا جال لواف شلال اذ

 7 ايطلاو جابقلاوةنيمسلا 2 درارغلا قرص لثمو ضيببلا مم لثمع اذغلا ةريثكلا صوصخب سوميكلا

 اهو هزه نواره اهورلادر ايلاورزاخعلا ةيهيرم قالب مث ةيطرملا ناهدالاب ةمس دلاءاسحالاو

 كلذريغو عرقلا هدو زوللا نه دكة د ومما ناهدإل اب ةبطرملا تاطوعسلا ل امعتس | هب عفتني

 هل دعيام ناهدالا نم هب جزم نيخستو | ديربتب جازم ليدعت حلا اهنم عوش يف يبتحا ناو

 ٍلمعتسي نا كانه بجيو ع اجوالل أهو غام دلارهوج يف انيباناضقث سبيلا غقوااميْرَو
 خضرا جاجدلا مونعشو .نادياوعلاب منغلا قّؤس ماظع نم ةاقنملا حاخماإلاب طوعسلا

 ةطنحسأ |قييمس نم فك طا قيقرلا ج ج ذولافلاب سأر لا ديمضت مهعفني امص ديزأ او حرازفلاو

 * سارل ىلع بصب ام قفل ىنيجع نم ليلاب قوط دقو ها اعأأ بسحب !ريعشلاو

 2 دا 0 هدلا قزم دييخدتسرعل |
 ول 1[ اك جد 2 2 22 ملل

 مسسيششسلل ا شسستس سسسسسسس سس سمس سسسيسيسب ببامسم

 مسلسل هش لبده لبي ل شل اء هه ل٠سل اة+بهس 8 هسمسمسللسللا اوء6إ6غهل دة سسطسهنسبللبلدببدظدطدغدعنلط4*ل م معا سطل

 غار هتسادعب ىقن اذا ةانلق امن جارلل لي دسو صل يوم دالاعا «يوابإللا عاام اوي

 نيم عل ريغو تا دربملا نم هانلق امب ل دب ج ازم ءؤس مدلا

 ِى ه ىلا

 تسلك شيلا ماز ارا ناك لذو راح عأ (عادصلاىفانر ن ىتلاةيذغالا ىا ةيذغالا ىلتءاذغلاو

 ةدراج ىلا ءايشال اب اههاوق لدعتو ضن ةقيقرل ةيوارغصلا ةداللنا الاه املاماوقلأي د دعتوطو لوالاو غلاف

 دس ميسم سس سمسا اة ل ل ا كوسا

 ىاريشر ايخا /!قوعلوا طرقا عراق هك اوغلازت خيبطب خ رفئسير ؟نامب اهجاضنا دعب ىا هت مل

 ركسلاو ريعشلا ءامبواراحلا عادصلل ةروك ذملا ةبرشالابف يو ارفضلا اما هببس

 تاع ومش

 يداملا ع ا ديحلا جالع
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) ”6:( 
 ىييلمرلا ءاشا يلاثلا غلا ف ةر وكذمامهنضسنو ةدومحملاب ئيوقملاةالاو يمح عم ناكناجذاسلا

 !بلييرضعلاب لهسي هنالمحشلاب 1 يروصعلالا هسال !١ ىلعانواعتيلوللاو ضماعلا ن امرلا يا

 1 )ا امرلاءاص يف ىادبف ةنيعوقنم نيضوض !فاهذت ةارتحا ء ءارفصلا فن مناك 0 ورفصأ

 ةمرج برشاذااماو يليلهلا مرج برش ملاذا ذه دنوا ا ا

 - نينامرلاءامو ملطر قصنر ادقمب امعاناقوق دم مهار نةثلث امهنص دحاو لك نموا لاقام

 : : مليلف ارغصل !١ج رخ 16 راقب طنب ورارثكا ع ادصلا جالع ين لم احلا بحا علاق

 اذدع نورشع بانعاددع نورشع صاجا امهر درشع ةسمخ نزو كونلا دع ع

 القثيو ةدعملا ايخريالتل دا دعا ةرشع بانعلاو صاجالا نمدحاو لك نوكي نأ نئاوالأو

 امهر درشع ةسمخ يب دنهرمت ةجزمالا بسح# ليلقو اريثكرا دقم 0 نم صقنيو اهيلع

 ةسخ يمورز نيتنسفا مهارد ةرشع ج رئهاش هارد ةسمخ ذحلاو لك نص سفنب درو

 نقليو ئفصبو قاوا ةزشع ىلا عجرب نا ىلا ءام لاطرا ةعبراب عيمجلا بطي مهارد

 ةدمصالان م هعم لمعتسيلنليلعلا غ رفتسا | ذافقن اد ىصن اينومقس لاقثم صن بص ةيلع

 عوشب نس أرلا دمضي ناز وج: الوراعت أ عادصلا ىف هتركذ ذام تال مم

 باذتجال ع ادصلا قدي زيامم كلذ ىناف ندبلا غرفتسي م ) ام ةيلطالاو ةدمضالا ن

 ةئيطط ذمار" ابن ار وكي ل رس ندبلارئ اس نم :داملا ءاودلا
 هام حسا حبب با حي سنس سال حييت ببال يت ااا - سنن

 قارج ندا ىلاغملا لم كلذو نرابلاعادصلل ةروكذملا ب ذغالاو ةبرشالاب -_ : ىمغلبلا أصاو

 ارقبف جراباجرابالابح ةحسن# جرابالا بحب عرفتسي ضنا دعب يا مث سودوخوطسالا جرايالا بحسن
 11 ار موا الا ردوا 0 رادوتماإلا لاجل ازشت م رد فوج كبرت مهر ل

 جرابا اياقوقلا بح ةدسناي اقوقلا بحوأ ةدحاو ةبرشوهو مهرد عبر ءاريثك مهرد ىفصن

 نم الو ابا الواو رن موايوطن رافع ملا

 ايذاغول جراباوا ةدحو ارقبف جراب أراةدحاو ةبرشوهو يل عبر ءارثك 0 رد فص دحاولك



 .(ممل)

 1س دعو لكم وسواودلرطباو فايف جالس رام رتل
 حرشرخآ يف تركذدف موو بت يصمم لا مهاردةعبس عممهرد

 يغبنيف ةيمغلب ةدام عم دراب جازم ءوس نم ه عادصلاناكنالم اكلا ب خاصلاق) يناثلا نفلا

 ةوذلاو نسلاو نامزلا ناك ن ل اياقوقلا بع: مث جرا ايالا بيب مغلبلا غارفتساب هرما يفأ دبي نا

 عم لوصالا ءامب حفني ,ذاجيضن نكي مل ناف هفيطلتو طلخا ميضن دعب عارفتسالا كيلو # جوانا

 بلا نم تغصو اما دعب لوانتيو ةسمخوا مايا ةثلث برشدرملا زوللا نهدو عورخلا جد

 ةرغرغ كلذ دعب لمعتسيو ةجاحل أر دقب سونيلاج ج رايابرشيلفالاو كلذ

 كلذ دعب لمعتسيو لسعلا ءام عم احرق رقاعلابوا لدزغلابوا نيبجنكسلا عمار قبف ج راياب

 دهاعتيلو در اب ج ازمءوس نم ثداحأ | عادصلا جالعيف اهنركذ ىنلا تالوطنلاو ةدمفالا

 عفان كلذ ناف نيترموا ةرم ع وبس | لك يف بهذلا بحو ربصلا بح ةلعلاةذه بحاص

 ثيدح نويبرف مهأر د ةثلث ضيبا لفلف اقيتع ناك اذا درابلا عادصلا نم عفاند امض ةغص هذهو

 ( قلعلادعب سأرلا هب دمضيو فيقث لخب نجعبو امعان عيمجلا قدي نال اقثم مامحلا ليدز لاقئم

 بارشوولحأ | ىلغملا ل هدرابلاو سبايلا عادصلل انرك ذامب يضنيف يوادوسلااهأو

 يو وادوسلا عا اذيضأ] غنام كل عرفتسي مث ىلا مه ر ؟نملا ىلغملاو سو دوخوطسالا
 ممل يسم سس اا سس خشي ٠سشبلا بسس ستيب سيسي س سيسبب

 ليات“ اعنلا نبل نم 42 دقيق مهار نفت خووطدتقاو رتفاوأ غ امدلاب صخااذهو كوع .وأ نوميتفالا يبطب

 يذلا عادصلاو او + ةَز دسم ةينبج ءازجان بللا ف نال لو || ذهو نب جلا ءام يفو !دزربطركسب

 ةرغنالا ع 3 ييسر نولا ندبلاداوم ةجونت الُمَل ةعيبطلا 4ريف نيل ةطقس وا ةبرض نع

 كاذ رقاب !| | ذه بحاص يا لمتحا نا دصفيو هيوقي امو سأرلا ىلعع داورلاعضوب

 نه دب س ارلا قرغيو فارطالا دشيو امهوحنو بابششلا نس نسلاو جازملا يوق ناك! ذا
 ج الع يف كدصق ةياغو كاراصق نوكي نا بجي خيل | لاق سأرلا يوقيلرتفملا درولا
 اما مل الا عضوم نع ةداملا دعبتو نكما ام عجولا نكست نا ةطقسوا| ةيرض نع عادصهب نم

 كرد
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 م

 .دضفوه هجالع يف لمعي نا ا ما وما مودم

 0 اا الار امك هكا همروتلا عنميل لك الاو | لافيقلا

 : : لدتعم ءاوه لو 1 ل « يلا: نقتني يلثواءاوه درو ا ةرامجأ جارلا ي فو مودال جبج مد امس نع

 ع 0-5 نسرانلا اقام تالا و 1 هس
 هل .- ا ا لل ا كرار حد يل لا ا ا م

 ةليرحت 7 0 نا املا  ىضتفمب هنو ٠ نع هج ١ نيلتف

 لاطنيو ما 1 اوديللاب ضيم خ انام الزول نامرلا

 لواف ئرامخأ أعادص !| اماف سيشل لاق مانيو "و جنوبا ١ نهدي ىندديو در درابلا عادصلا لوطنب

 نيبجنكسب وال جفلا ر رب و نيبجنكسل ع هب اما ةدعللا ةيقنتب داش نأ هيا ىأ بجتام

 ا د لاح ن اول لووقمرب قو اينومقس لو اووقم ىن هل امرل | ءاميةعيبطل !تقلطاو ارد

 مهنم كلدتو هغ ابصناو لوبل |ىواب ىلذ رهظيو مهلدعم يف اممضهنين أ لك 5-5

 م املا اولخ ديل مث ينوب ملا ل وطن مهنم فارطالا ىلع بضيو جيف ند دو حلملاب لجرلا

 كلذ ةديس | 55 و م رصعلاو سدعل اب 5 و ثغلو ها دك هريغ أدربم ن ( ولا نهدب مس وو 5 9 اوقوغيلو

 5 8 0 ا -- بئر كلاي دو ةرخعالا ةعدا مدعو ٍِي

 6 ااا ا يل ا ا ا مالا طي

 ' ا ْ اين 0 الن 5 د يس اعف لا 5 9 0-0 : انركذ ام

 0 ابا عامجلا بيقع كلذ هيرتعي نأ بجيت ةئيبخأ | ةرخب الاريثتف ةيسفنلاو ين دبلا نم ةبكرملا

 0 غامدلا ىوقي مئامه دح أوأ الفلم ددح أ لكبح نا لاهسالاب مث دصفلابأ دبي نا ءالتما

 سال ايهدزولا لوف اهبف عوبطملا ةيوقملا اطال انال] ءدرولا ندد لئمةيوقملا ناهدالاب



 وع

 هك تت سس سل سس ساس ميسسسسلب سس تت. سس سس تسللت ب سا

 يك 0 هدي اقي ةيح محا نع 1 0

 ءوسل ةليزملا غ ام دالي وكما ةيودالاب هس هي اخ نم ةثيدر رب! لوضو نم ثدح

 دخت 0 5 ةحااؤجلا يلا د ةريبدت 2 اصنالا قرغت نعي خلا او هضرا ث دحم ا هجاؤم

 0 بعدي افي اةبلصقنب ي تح ا 0 0 ةسسخ

 1 ا ا ا 1 ا ولا طنا د

 مص هيو هو نمي قولو 8 0

 نلجوادل نم ةدسافلا ةر +ال١ليقيالف غامدلا ىوقيف قرفلا مولغر ءر ذب لغنو هلا او.درؤلاو هد
 هدد ساد [ م م تت سصشسشسشسااااا_ جبس سنا ا مسلس يتسلل ا مآ بسسس سل ل بسسس سصسلااسلللا

 تايوقملاب نوفقيو غام ف تيما ا وسل ةيندب ةرخبا نع ءايدلا خيرا كلا

 ب ها 0 0 َّى رج ا تناشد ع

 مج ع 000 ا قامشلاوا 2 حاتلاو
 0 ينصر طعيطا - دص د ميسم اي 0

 مسلسل 9س حس 7 سس سس سس سس سنيني بسسس سس ا يي شيسل ههه

 يناس هلند ل راسا 0 5-7

 سس مسسل# سس سس سس بسسس. حشتسلللب بح ساس حين سلا اند 1211 1 اع م



 (مسماع)

 ] 00 7 ليزك داعم
 مهم ماش سيسبب سس تسييس ل سس

 سل ب سل سس جس صا سا . ا صج سل جس سس سا سس سس سيصل حا صح سم سس 2 ل سس سل سس سس سس سس

 0 ١ 0 5 ادهش 0 د نم ةر 0: ضال الئل غامدلا ةيوقتووم د دوقنو قروضا هدفا ىف

 ل اهبأادوعم 00 00 ميم .رفسلاوه ةقفاوملا ديل

 ماا أ دبكلا هددت 3 ده 2 دبكلاةكر هلحل نو 0

 1 سا وم ب سما

 .ليلعلا دجي لهرظنيف ينارحبلا عا دصل ام هراوخا وااضالا عام ادا ا بجبالع قل

 ؛ ىلا ة داملاب ةعيبطلا ليض تامالع ةلمجلابو أر ااؤنزاقهللا قاج التختاز نفت بيلقتوان ايثخ

 01 0 ا مسام اء ناعيف قوف

 ريغانو عيبا يدنجهأ ارمثلاو ما اا هوا صاجالا ب ارش لثم ةفيغضلا

 تل ل ل و ل

 لمعتسي ذئنيحو حربم ملا عفي ناالا ىلذ رجم يرج: امو مهارد ةجيراوك لبريثك

 رووا رابعا !ةاه وموت آلا انمو رهولتنلاو جسسقتبلاو درولا نه دو فالخلاو در ولا ءام لثم
 ةذوضلاو ةضيبلا اقوم ريغ تفرعام لو ,للعام» دريغو كثقو لاو لاح ىلا ىضتقيام نولع ةعومجم و وأ

 ليختو نيعل يع لع مالكلاو: ءوض اه ارك ع عمةعاس ناين نزع عارم

 .ىةلعلاو قالا نورك رسم ىل نو.افش قشيو | ةقرطمب قرطي سان ناك هات لاك

 2-5 نسر لذ عمو سيئرلا نم بيرق هناف كلذ مهو" لح )أدي دش وه وءاشغلا

 راقت ةراالاب ةمليظلا# وبيلا قرللل ناعتف كسر اوال كلوبوفيائل الوب هلو مل ابار قيقا

 :.نتو د ل ع يل يي ير 0



 ( مم8:)

 ىلذكو ع ادصلا نم + ناوبرعا ااذهوح السلا ةنوشبدلا هيي شلا ةنوخلاهل لاقي كاد !.نسآولا ءاضعا

 يف يتلا ةئشفالا ىف ةكيتشمل ا ةظيلغل |داوطلاو 5 ةرخع دالأ نم ناثدعبرم الارثكا يف ةقيقشلا

 ثم انام عأ دصوهو خيبشلاهل 6 ةعوس ادب ال انمزم نوكي 22و ذلو 82 ١ للعب أد

 دحيه 2 رع 5 وانتوارمخب در وةك <> نم ببس لوندالكع انكتب ا وعص ٌْ هدو نمرمثسبال

 ءوضلاو توصلا ضغبي لرد اصناف لوح طسونملا تولطعلا هةداهامب دع

 0 وج وج عكا ١ مم نا انج وري

 ثق انيغتاابا اوف ةحس» ْئلع 5 ا ةدر : عير ئاع 0 الدلا

 ام ضبق عم لو ويسم ةريشي تالاعم اهيف عبط اهي تالوطنلا كا معتساف عدرب م ضيا لاوالاف

 ةيوقلا ىلا جر ذو نون اهلا ىف هتملع امرئاسو عانعتلاو جو ابلاو هحافنؤ رخذالا لثم

 لايلثاثنكدهعتن و هي ١ دح ع أن اوهامم نيكطصللاب قل بح لامعُدس | و كبق يلي ب َح رفثساو

 كتقرفتسا ١نا لتكن املع وع ورخآ نهد مهأر د ةعبرأ :يتح ردنا ايلا نبط نقي هل ا اقوقلا

 تكيبللا مك امومش كىلذ نمو ةيوقن اهلىنلا ِِء انشالاب دبحخو غامدلا يوقن ِك | يكل ع دقف

 همزلاو ليلحتلاةي وقنا عماو مجم بصل | ككل 0 اوطلخ 5 5 َّق أمه ظاو 5 9 وذ الا و ربنعلاو

 قو دلغ 6 ء | دئبالا ىف ماد 2 اماو مامسحل لافتات طق أ اذاواهتماع ينلاةردخملاو راع تازامضلا

 قيل, اغلا خبل هيقسرت اوو غاصدلاز يبدتن وناق يف هتملعو كلي نبني اذيزب دقق < داوملا نبا

 ا لا تا ملعاو يامفنبا تيك ليهو اولا منهعن نينو ةرثاوتمام م اووللا هلي

 ةشيبلاانا لع وز هه ببس نع 5000 0 دربلاجا أمه نئلا تلاحتس !دقف ل !اطاذا

 ميت 000 6-0 كيمو نك يس آلأ اوليلحتل 5 4ث أمال -- 530 هزملا

 ديس اتش ننسنسنبي سس ل1 لل ل ا

 ا ةرصابل 5 احورل ١ ةيثألا ةفاوجمملا ةيصخ ا ا أنيلا عيوني -

 رض



 ةقيقشلا

 ة- جا يس سس سبيس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس همم

 طلدلا . دلال اع أ 000 الامل دس اشلاب
 عك شبسا ا اسسسس سيسي سي سس سس سستم سنس سس سس سا:_ 22222222222222222222-----5

 هيب  -هععءدعدلدفكلبلدمعكفكللدسدسلدب

 قودي ال وداد تاكا مومالا باف

 0 رس ضال ,ةمادابادج مقلم

 "00 ا ست جرانوكضو سونيل اع و ادوبع

 ,باحكاو عوش ءاشغلا اذه نم نينيعلا ئلا ىت 5 ناكاذالخادلا ءاشغلا ىف عج ولاف 3

 عجولا نوكيامناو سأرلا قمع يف ةرمو ىلا جر اج يف ةرم عجولا ن وسحب اضيا ةقيقشلا
 ناشلا ءاذح) نيمسق ىلا م ١ وسيم غام نلاو نيمسقب ةموسقم ةلمجسأرل ١ىال نيبن ايلا دحا يف

 نطو د نطو قشنو دىقش يف ةفالا فوود نا ىلذل ن ؟ميف لوطل اب سأرلا طسو ٍينينذلا

 لارا ىبناج د حا يف ثدحب عجوةقيقشلا نا ملعا غامدل|ي ئاشغرر مه ظيلغلاءاشغلابزج احامهنيبو

 0 اهن نام 00 كايف 00 0 00

 "ونقل لهار ةببس يذلاو ءارغصلا عم ناكل ذاامم نكساو لقثا عجولا نوكي يمغلبلاىفو قشللا

 فرعي عدصلا تالضع يف هببس يذلاو موشيخل |ةبوطربو شوشم ا مونلا ةرثكحب فرعي

 دنع اهناجيهو اهئالتماو قورعلانابرضب ت اراخبأ ا نع نث اجلا كىلذكو قو ,رعلانايرضب

 غادصلان م عونو تامالعلاو بابسالا بلحاص لاق ملعاهللاو عبطلاو ثمطلا سابتجا

0 



 انقيقيلاو ْ

 عادضلا اذه دام نالدلك سأرل معبالامناو سأرلا ىقش دحا ين عجووهو ةقيقشلا هل لاقي

 اهلبقيقاهبلا ةيقثرموا اهيف ةلصاح اهدحو سأرل ا نيئ ارش يفرم الارثكا ف نوكت اهن الةليلق

 نابرض هبةصاخلاهتمالعو ةدرابوا ةراح طالخنا اصاو تاراخب اما ةداملا كلّتو ىعضالا بنامتلا

 هجالع يف لاقو عجولا كس نابرضلا نم تعنمو تطغضا ذاو يومدلا ىفةصاخو نيئارشلا

 اهيلا نحن قرا فضا | اع ةيلطملا ةيقوز الل اةيلطالا اهياع قزلي ناب نيئارشل | ضبن كسمي

 نين ذال ا ىنلخ ناذللاو نيغىدصلا لها نالإ ناناووبل |دقفتي نا يغبنيفالاو ئففك ناف

 * ةيلع مو يمض ل كبت صا

 همس هه يسلسلسعل ا + لل ات امل ت- هل سشسلل

 سمسم تال تس سمسم سس بسم تس سس

 مسمع سسسسس يي سسسسسسماا-ب بسسس سنن بجبل للا همس 2س تكتمل تق سب نسم جس سس سس سس

 ىلياميف م 5-7 ا ب هلا

 لاعنالا عيدج ةفال | معيف كلك غ امدلا معي دقو 0 طسولا ىل اوا م دقملا

 ماسربلا نا امك مرولاوه ماسلاو سًأرلاوهرسل ل | ماسرسلاوه سطينارق :ٍنيشلا ل قةين اسفنلا

 مرو ل ل هاجر وعم

 لقعلااط الدخاو ى اي ذهلاوهو ةمزلب ضرع مسا نمل قنلاو ز اجمل ليبس نيلع هسفن غامدلارهوج

 ةقرتحمو أ ةداح ءارغص هن تو يرارم مد نع ضرعي هرثك او باييبحلا مرو وه ىقيقسلا ن 9
 ماسرسنلا مسقيدق لوق اانأو ذاو هطسو وا غامدلام دقميف نوكي ةرئكاو ءادوسلا ةلزنمب نوكت

 مرولا عم ن وكحي ىذلاوهف ى يمال عيايتحي ريف و سامحت اسرسل ال اقيفرخآ هجوب ْ

 22 الاو ة اجلا تايمسلا ىف نوكي يذلا لقعل | طالتخ اوه يقيقحلاار معو

 اهيرص راتخمل ا بح هو لماكلا بح اصل اقامك غامدلا ىلا ةدعصنملا ةنخدالاو ةرخبالا

 ماس ع

31210302 «+ 



 (عمج)

# هنم ينيقتتلا ةمالع يما هتمالعو ب ءاميا ثيشلاو
 1 وعلا برقي مرولا نال ةصزال ىيمح 

 0 لو ندين داسنلا مالح نإ نشيوشتو : مون بارطضاو سأر ل 3 او عادصو سيئرلا

 هئاشغو بلقلا نيبو .هيجتاو عامدلان بة دد دشلا كح ١ هل نك و ايقنفملاو نطشاو

 ناك ناي افكالهلا ىلا ىلع لدايثا ام ناكن اف قوف ىلا ةراعل 0 ل

 .ضرملا داوم يف ةعيبطلا فرضت مدع نئلع هتلالدل كلذو كالهل | ىلع لدا دجايئام

 ةيجوماو ةيراشنملا ندب ضبنو ميظعرمالالا نوكيال كلذو غامدلا ىلا يلكلا هجوتلاو

 ,غامدلا برقي هنالف ةيجوملااماو ينابصع باجتحلاوهو مرولا لحم نالف ةيراشنملااما
 ةبجوملاف هلوقو ى انه عل اطتلذ ضبنلا ثحعب يف اهب ابساو يناعملا ذهق فتح دقو هل سام

 ناسل داوسو حرشلا نع ينغره اظا ذهرثكا نادك لااا ررثكا يغفام هدلا ىف

 :ةداراالب 1 ييلاويطقو» ىذا اج يلام ني مدر ربان لكل م ةرمحو وأ ٌةرفص دعب

 :فلقع اذا اضيا ىل ذل هال امم قلالي مهئاضق راد نبل وعش دعو ةفومةيدارالا ىوقلا اداعنال

 قرعوا فا .اعر عنقي ملو عا دصلا طار مارا نط اولل كقتو لوبلا ةقر ,عمةداعلا ى يملا ىف ةعيبطلا

 تفرفتسا ناف غام دلا ىلا داوملا هجوت نئلع لدت اهلكد ذه نال كل ذو ماسرتسا ار كنان

 بولاملا حاجتل اوهفاشي اف اعرلابو 01و نادال
 ا مرو عمم ,روأ هبرو زيدل اق ماسر.س !ايرذنيفالا و

 يي“ يشرقلا لاف سفنتل | ىن ةفال تومي ماسرسلاب تومي ن.رثكاواجن ةز واج ناف عب ارلا ىف لتقي

 . ةميظع ةفالاو يعض كلذ عموهو سيئر وضع يف مرو هن الرهاظف ةءا درلا ديدش اذه نااما

 .ةمزليهئالف عبارلا ىف لتقيدنا اماو ةمر وما ةداملا عفد ىلع ةوفلا يبوقي ال نا يضتقي كلذو

 ؛اهأ ديمو ةي دارا سفنتلاةكرح نا ببس سفنتلار رضت نم همزليام لجال بلقلابرارضالا

 لع ىيرحتلا نم ةوقلا كلت نكمي مل ةقالا هذه نماصوصخو اف وم ناك! اف غامدلا
 نيراحبل ار صقا لمتحياإل اذه لثمو حورملا ءاوهلا نم بلقلا ىلا ل صب ام لقيف ىغبنيام



 ةنسلاب

 ةعيبطلاو ال هبحاص ان مرول !ضورع نيح معبأ !ضرملا اذهزو اج ن اف عبارلاو كن انلاوهو

 : 3 صالخلا ىضنقي ىلذوق ءادرل اةديدشريغ ةدامأو ةوقلاةدي دش 2 هوالا ة دملاةذهربصتال

 اينلا ى مربئزلاو نم ,تلاأو طقنلي و نيديلاب اركعي وا اهقيامتسال عزم 3 ارقتسالاو 2 : ايشالا» ذه يف

 مد تاق را عما هب فيس اع

 000 ا كفلا دسف طس هولا ىف ناكاذاو اهل دوجو ال احابشا

 ركذنيالف هيلا مدقيف ع كثلاياع دامب , أت تح لاا ىف هلفغيو هاري امى -::ىلخى اناض و نول اعقو

 رهظي ا يغامدلا مرولاهو سولثاقس نيا ماس وعلا ل اهنا تلطقلط جيشا لاق هبلطدنا

 عاجطضالا ىبأ ِ دو ناي ايحالا فضايبلارهظبو نيعلا داوس بميغغي نأ ىهو سولقافس تامالع

 ةطفل . ناملعا ى يشرفلا لاقفت اضعا !جالتخارثكيو هغ امد لقث طارفاو فعضا كلذ ايفل ةسمالا

 غام دلل ضرعاذا اذهو هدوصووضعلاد اسفوهو ةَقيقح لونعم نع ءابطالاددع لاقيسولق اقس

 مد نع غامدلارهوج مرو وهو هانركذ ئذلا مرولا ىلع ازاجم ل اقيو ةئبلاةؤبتعل أ هعم نكي هل

 ىلا ةلعلا هغاص د يف هنب اص أ نم وق يف طارقب | مامالا دارمو انه ئيشلا نارموهو دساف نفع

 وضعلاق داص يب ١ نب لاقأربي هنافاهز و اج ناف مايا ةثلث يف توميوهف سولقاقساهلل اني

 اذا سحل أن الن ابرضلا نكسيو هنول ةراضن به ذت ىدنبي نا ىنلا ةنوفعلاب دسفي ذخا اذا

 وهفوضعلا توميوالضا سحلالطبي ليتح ضراعلا اذه مكحتس | |نافايارغناغ ىمسير دخت

 دل نيلجرلاو ني ديلا فارطا دادوس ا نم ضرعب اموهو ةثيبخل ان دنع نوع ديو سولف اقص

 سولقاقس ىومسملااسفلا د سفاذأو فعل او :دوسو اضياوضعل | نفع نفع اذاهناف اهيلا ب صني ظيلغ

 هدد اصانم هلوق نم مهفي نأ تبجي اذهأو كمدص هنال نئلو الا هتلاح ىلا عجري نأن كمي 0

 فرش ننتخ هغامد يفايارغناغ هن ادتبا نم يا سولق اقس اهل لاقي ينلا ةلعلا هغ ام د يف

 ىلذكأربي هناذ ءاضع الارئاسيفو ملل فعقو اذا ايارغن اغْنأ امكو سولق اقس يف عوقولا ىلع

0 

 :ةووصفوع |

 :دمدمل باص ىل
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 مايألا ةثلثلاف ىلهي ىلذلوهتبوعصلاي ارغن اغ لتحت الهفرشل غامدلا ناالا غامدلا ف لاعا
 اربي ىلذلواهتمواتل تضهن دف غامدلا ةوقو تطحن ادق نوكت ةلعلا نافاجناهز واج نافل وألا

 جرد التل مالكإ ىنل ام لوفلا | ذنهو غام دلا ني ارش في واج' صاخ يف ث دحت مرو : و اك . : : 2 م 6

 نوكي ماسرسلا نم يبا هنم ىومدلاو د غام دل | سفن يف مرو هنا يلع دي عبشل ا لوق
 8 00 11222 2222222 2 ل ا ا ل رح تي تس جس سس

 تاع تارطقو قورءلار ور دو نيعلاو هجولاو ناسلا نول ةرهحو كعضو ندهن طالتخاعم

 ايتونز لاونج أورهسلا هيف نوكي هنم يبوارفصلاو* مرولا | ذه ببسب غام دلاىوق

 نونج هنالىئرابص هل لاقي ذقنيحو قالخلا ةيعبسو ةأرجو ة دح عم لت اقم ةئيهيف هناكو دشا
 3 ١

 ىلااهليمو ءارغصلا قارتحال كلذ لكو ايلوخمل ملا عمن ونج ايناملا نا امك غ امدلامر و عم .٠ د 03 ٠ مه 1
 حس سسسسسللل  سسسسلل سسسللل سسسسصسل_  سسسسببتبا يسبب سمس

 01 ت22 101022152222 0 ل ل ل م م ب حس سس تس حسم
 ميما مش اسس ك1 1”“17ة«ة0“““ هس م” د ها-لل 6

 ا ا ل ا ا

 . [ماسرسلا فق رارخلل ةنكسم ةنيلم ةبطرم ةنقح# لوبلا جو رخ لهسيلرت اف نهدب ماسرسلا

 امهرد نورشعانوطقرزب باعل مهارد ةرشعدرولا نهدامطرد نوثلثريعشلا ءام يوارفصلا

 عل ايلسس بانغ ةذيج غوخا د نبع 0 اوأ لوبرمم مقل عااد أمضي دق و ةرثغم اهب نقدي

 ةئلثرفولين مهارد ةسمخ ساي شنب مه ارد ةرشع رشقمر يعش دا دعاةرشع دحاو لك ىم

 ةرشعر بشر ايخ سولفو نيبجنرت امهر د نيرشع لع لوفصإو مبطي ةفيطل ةضبق قل مه ارد

 فناا ا اة : ّ ت قا
 دصفل نلاوذ ابي ةيؤلم د تين اكاذاو مهر د ىنم زا قروب مهارد ةبثطع ةااملا نهد مهارد )ل



 ( موا)

 الف ةيلخلا قرع دصف ىلا ريا ا مث ىشنلاو ةوقلاو تقولا لمتخا ناربثكلا م دلا جارخاو

 ريواصتلا نع لاخ ج ذاس درب ىلا ل دتعم ثيب يف ماس رسلا بحاص نكي نأ بجيو

 ىنيلمةفص # ةيلبلا ديزيورثكا غ امدلا ىلا ةداملا هجوتيفروصلا ىلتب لغتشيالكلق دو ازتلاو

 لقنم يدنهرمت امهر درشع ةسمخ ئلا مهارد ةرشع نفمجا راع رضانلا مويلا ىف لوانتي

 مويلا ىف لوطعي 00 لاقثم صن ينيص دذوأر ليقاثم ةسمخ لودرم 5 امهردرشع ةسمخ

 ليقاثمةرشع تسخر يش ل قائمة رش ىلا هارد ةرش عربنشرابخ نولفرشع سدا لاو ارشع يناثلا

 كيم مدردزوللا نهد امهر درشع ةسمخ يدادغب ئيرم درو ليقاثم ةسمخ برم 2

 سطينارق نال كلذو سطينارق لع ع ناش صاختياملقو معلا لاعت هللا نذاب عفني لاقثم

 معزو لاقمث هنلازارسعتيو ر ذ عني نسلا اذه يف ميظعلا بمبسلاو ميظع ببسب الغ اشملل ضرعيإل

 ليلد ىمحريغ نم هذوكو ىمحريغ نص سطبن ارقب ةيبش ضرم ضرع امبر هن |نيببطنملا ضعب
 داكيوارارت هبحاص كلمي ال بئوتلا و قلقلا ديدش نوكي ةنكل لاق مرولا نم هولخ نلع

 هن ذقو هب قرش ءاطا ب رش اذ او هشطع و هسفن قيض وةمغو هرج ديدي نر طبمقلا اذني

 مهل ض رعي لبدحا هنموجنب نأو ماياةعبرا ولا ذتم ١ امير ورثكالا يف هموي نم لئاقو» ولاق

 طقسيو مهن اطرح نلت مث نيفوهيلملا لاحك مهل احو ة دم اج مهنيعاو مهتنسلاو مههوجو دوسي نأ
 لوقا تامو طقس دق كلذرث | ةارن مثو دعي ةارنو قانتخالاب مهنومرثكاو نوتوميو مهضبن .

 اعلا 1 مي ب رخآ وضع غام دلا نم ةكراشمب كلذ يف ببسلا ن وكي ناد عتنأل

 هدسفيو هشوشيف غامدلا ىلا ىد اتيف قانخلاوحنوصنبفرخآ داسفوا ميظع مشتل ضرع اذا

 :انبأر ام اريثك ضرما اذه يشرقلا ل ار دضلاو قلل ىح اون ىنيدججتب شطعبو لقعلا طلخبو
 ادحااني ًارالو موبلوا يف هب تام نم انيأرالو 0 ناخب ادحا دهاشن ملو ءايولا ضرعيام دنع

 كامي الو قلقلاو رجضلا هب دنِشي كلذ هل ضرعي سلب ةو دعرتا تامو كلذ هب اصأ نمم اضيا

 امبر و ةلجعو ةوقب ةرا سلجيو هسلجمو هشارف اع بلقني لب دحاو لكشب ل كشتلا الو رارقلا

 "ةدد105 ١



 هرثيل
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 ( مو8)

 كلارييغت هضبن يفدل ضرعي الف كلذ عمو تومبو يخرتسي ناولا كلذك لازيالو ةرم ماق

 ضرعي مهضعبو ةباك )اب مهتنسلا دوسي مهضعبو هلوب غبصي الو كلذ هبشا امو ةعرسو رتاوت

 اماريثكو ضرما اذه دهاشمدنع نوريحتو قوله ةيءابطلا#ترزملاك ون دنع كلذ مهل

 رمالا سفنيف هناو ادي دشاضرم هب ناار اهظادتدار اب هلعفياص لعفي هنا ا م

 عملا وع 0ع ل يار كراج 1

 ١ هيف دج الف د واس يرو اور ل

 تثدح اذا ضرعي ضرهلا اذهو تومي تح ىلذ قدص نوقفحتلالو هيلع سانلار اكنا دتشي

 سفنلا ف ضرعي نثنيحو يزير غلاراعلا نم ءافطن ا ىلذ مزاورظن هيفو ةدي دشةنوفع بلقلا ىف

 نم ىنكمتي مل ب اضع ا١ىلث تفج انا و ّ ارحلا ةوقلجال ةكرسملا باصعالا ,قينجتل قرط

 ضرعيالو يزيرغلاراعلا ءافطنال قانتخالاب نوكي مهتومرثك | ىلذلو ماثلا ىيرعتلا

 "0 لي ارا الف سالما لوا

 وم

 ودارت نم سغ رثيل ةمجرت نال هل مزاللا هض رع مساب يمسف ةمزلي هنال

 21 لا لكلا * كال اهولا ىلإ 11 ىلا

 1 نفنيالف مغلبل اةجور .رجو اديجتح ضرعياملقو غامدلا حور يرأ اجم يف نفع مغلب نع

 ١" نضرثيللا#ي ا ةلوقلا اذهو هتجوزلل غ امدلا ىنالواهتب تب الصا بجبخ ىف

 راس وكتب وثكاو يمنا ايلا وهو فيلا لخااد نال يللا مروا
 ةئشغالا ىفذفنيو عمتجياملق مغلبلا نال غامدلا مرجو نوطبل أوب جت ا نو دحورلارهوج
 ةيوارغصرثكالا فن وكت اضيا بنجل ا تاذ نا امكهتجوزلل غامدلارهوج يفالو اهتبالصل

 لالا ن وكي نا نكميهنا ىلع بلص يبصع يقافصرهوج يف مغلبلا نوفنةلتل ةيمغلب ن وكت املقو



 ممو#)

 نوكيف لوقا اناو هةبج> يفو غامدلار هوج يف مرولا اذه عشقي ن ١ نكميف اعيمج امهم

 07-0 أو اي اماعلا ل سفئو بج كا 00 لأ ىرا جيف مرولا ثو دح

 نالف ىمحلا انااقللا لمح هتمالعو امهريغوأاغامدوا ناك اب اجح وضع لاصتاق رفت

 مدعل سفن ءوطب و قيفخ عادصو ةيمغلب ىمحل |ن الف نيللااماو سيئرل اوضعلا ىف مرولا ل ب 1 5

 تابس يا تابسو نايسنو قير ةرثكو فّوَم د

 ندع ا *نذامو مدح هب بطاخت امباوج نع يبا لسكو لمعلا او ةرارحلا تيئابسب نىقزيإ

 ىلا مضو نايسنل مدمس أو كابكلا ءانيعل ويف حورلا ظلغو غام دلا ةبوطر و مغلبلا ةبلغل كلذ كو

 ةوفلا ةوقو لالا نيلل لئاوالا فوهف ض ضبنلا مظع اما هجومتو صبنلا مظعو ناسلل | ضايبو

 غا«دلارهوج يف ثناك اذا اصوصخو ةيمغلب ةلعلا نالف جومتل ااماو نيمحلل ايتحالاو

 ناللسكو لقت عم سأرلا جالتخادثو دحو ضرملا اذه عوقوبرذنب يناسأرلا جالتخاءهبر ذنيو

 غامدلاىلا هليمو مبا ةبلغل ىلذو ةبطر ةظيلغ و داماهببسو ةكرحلاو سلا أدبم يف ةفالا

 سابتحا هعم 00 امبوور ه ميمحتلا كفا ل م هشارفغلا فرادحن الا اضيا هام الع نمو

 يلا لاؤملا كرستال لازال فيتا | نقعل ! جالعلا ةلوبملا| ةلضعلا ىنعضل لوبلا

 رضنلا ضعب تح ضن نق ناملا نال داع أو ةبيلألا | نيب ةطسونملا مث ةدحاو ةعف ن ةيمْفنأ |

 ف مكادوصلل 1| :
 ي' ناثلا أ نغ !ارخآ يف ةرو يك ذهاهعيمج َح 21 !امامتو نوهننملا برق دنع ةداعأ أم

 يمغلبلا عادصلاو 1 اكلة عامل) 5 اعل مغلبلا غارفتساو بانكلا اذه ها

 22 2222222222222 2س 2 ل ا ا يل ل ل يح ا مدس شسسساسلا

 اهعضو و ةدشو ةوقب اهكلدو اهدشو فارطالاطبر ولودعلا لج الزيثك يا نيخست ريغ نم

 هيو تسمو م“ اعلا ءاملا ىف
 نزو لوقسيور تس دي دنج نم عش اههعم لاعجي م :نامسسفلا عاج ىلا نك واقل اللا

 5 00 ا ومحل 000 دبرنلا نم عوش عمارقيفج رابا نمل اقثم

 ١! ىلا ضرملا لقتني الثل مونلا ىف قرغتسي نا ليلعلا كرتب الو ضمعل أ هعم لعجاف

 طص



 0«نيركس تراس

 كنني0دمرتمو م

 هم

 ةمولنعع |

 : م1 ع 00000 م

 (مورع)

 نسودوخوطسالا ب ار شو ةيوبجعأو .دابلا ب ا ارش لذكر ندع .ركسلا ن يملعأا ا

 1 نيالا نسطعيو رغرغب هلا بط غارفتمالا دعب مث جاضنالا ن د لئلا عم عمد ال ديج

 | ةدعملا قام قو ةرغرغ ءغأاي 202000 جالع اييرضا ةلممخ تاكا املاك ١ ارقب | ما اءالا لاف اياقبلا

 1 ٍ يرهس ا ا تتابسلا لا لاق كصفغلا اايقورعلا فام اموقرملا 22 .,لاهسالاب ادءأ 0 لاىامو و يعاب

 اال وبللام 1 يي نعى غامد مرول مس ا

 ليقثلا:مونلا و جلا هتامالع بلغتف مغلبلا ب يلغي دقوْنْزاَبلاَو

 بلغتفءا ارفصلا بلغت دقو ايرهسات ابس لو ضل 1م اظ مغلبل ١ ةبلغ تامالع ةلمجلا قو

 مكاو انا مدقفابت ايسارهسو سمسار هاهنا جيرابنملا ماا اةرثكو ةدح نم هن امالغ !|

 مااا ا اوبس الا با بكرم نا هال امه دام لوك 1غ لديل امهنم

 ضلال كارش عمو يدا دغبلاىبرملا درولا ىل ذكوهدوبجعلر دأ لا بارشرفولين )| بارش

 لش فو تسعلا جنوبابلاو او فالخلاقروو سرففلا عيد يلع فا ايدول! الا يبارش

 ينومفلفلا ىف مشل نسايغلا | ذهرولعو نوقيراغو دبرتلي اة يلب كاتم نلئاهزلا عب

 انملكأ دقو نسولف تشمل لافي يذلا وه ضرما اذه يشرقلا لاق غام دلا رهوج سفنل ضراعلا

 مروي نفع مد نم اذه ضرعي اى ألاق 3مل سين ارق تال انتنا ىف انمال كج دنع هيف

 عجولا هعمدتشيو عدصني نا سأرل اهعم داكيو ةكبشلا لخلخو نؤشلا قرفامبر و غامدلا

 لبق ةتبلا لتقي مسقلا اذهو ةلعلا ةبوعص نئلع لدياذ»و ادج ناظحت# 000

 ماسرسلاوهاذه يشرفلا لاق هيف ءابوقلاو هسفن غامدلا ىف ةرمعلا نيشلا لاق عبارلا
 اهنم ثناع نسيتك تناك ناء ايندملا نناق خرام لا رهوجخ نس 7 ةنل ضراعلا يبوارفصلا

 ةراحلا ماروالا امان لماك !!بحاصلاقوءابوتلا اهنم ناك ةقرحم تناك ناو ةرمحلا

 امتافارشاملاب فورغللا مرولا هنمو ةرمعلاب فورعملا مرولا اهنمف غامدلا ىف ضرعت ىنلا

 ةجولاو نيثارشلاو غامدلل ضرعي دقو غامدل اج راخ يف ضرغي يومد مرو هناف ارشاملا



 (م:98)

 ةرمحو مئاد دددش عجو كلذ عم ضرعيو قرفنت اهنا نشل اب ى رظب لك #2 ةيفاص عمدجي

 ضرعيف ةرمحلا اماو ةدعملل غام دلا 3ك رام بيس نايشع ىلذ عبت ديو نينيعلاو هجولا ف

 نوكيا دران د ناك هجول !سملا ذاورانلا بيهلك ب ا ةقلاو سأرلا عبمج يف دي دش عجواهعم

 د ماسرسلا لع يف لخاد بابلا اذهو دي دش ف اغج فلا ىف ضرعيو وهام ةرغصلا ىلا هنول

 صول يي د صحم

 0 ا ا ا 2
 حم اهببس يتلا ضارمالا قةروكذملا كييسمت ماسقالا ن 5 .ه ثلاثلا مسقلا

 سحلأ لاعفا يفاهترضم رت 5 عامل اف هِي وأ دوس فداراتاو 2 تحمس 0

 57 د راج المدرب نم نالطر اركفلا و3 ىاضق امهر قدجلاو ةيرفولا اويل
 ةيفرخع ١ ةلقعلا اضياَقمحلاو ةنوعرلا لاقي و اهعمو | ةدام ماد اعف امهنعوا ١ سييو رأدرب نغ يا اغم

 ةفآى ءعثث دعت ناكل ب اكن اون هْذلا طالتخا نيب و قمعأ أو ةنوعرلا ع قرغلاو ةيوبصلاو

 ةنوعرلاو ةرارح ببس ةشوشت و ركفلاريغتوهط التخ الا نا غامدلا نمطسو الا نطبلا ىف

 دربلا نال لذو غامدلا طسو نئلع يلونسي درب ببسركفلا ىف نالطبوا ناصقناما

 ة نام دربلا عم ناكاذا اصوصخو اهلعف نع ةركفملا ةوقلا عاميف هرهوج ظلغيو حورلا دمجي

 فعضل لاقيامن |نوناقلا حرش يف ىنصملا لاق ضيبقتلاب اضيا هلعفي طرفملا سبيلاوةدراب

 ه]لاقيال مولعلا ف ةركفلا عض نافةيلمعلاءايشالا ىف اهفعض ناك | نا ةئوعر وا قمح هنا ةركفملا ةوقلا

 ةركفلا عض لو ١ مسي ٌةيلمعلا ءايشال 7 تيم اضياالو اههبشي امو ةدالب لب كنوعرالو قمح

 امناو ع ادذظ عويس 5 0 ,ئمسيال ةس دنهلاو 1 كفطلا تاي يف ةركغلا عض ِن اذ قمح هيف

 سانلا م ةطل كا نك وكي ىذلاوه و يشيعم ارب دتلا ف ةركفلا عض نم ِن 4 ام امح ع دعي

 ةظفل ىنإل كلذ قمحا قاقحتم ار يغب ناثلا ىلع عفرتملا ىدسي كلذلو لرالاربب دن و

 صد لك لاوحاب قلعتياميفريب دتلا سح نلع ىماعلا فرعلا ىف قلطب امنا لقعلا

 ناك مف ىل ريغ و هثيب لهاودم قلل هتسايس و سانلا عمهتطلاخم و هلزنموهقالخاىف

 كتااثلاوستلا

 ع

9 

35 
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 فيلل

 وه قمعلا ههدنع نوكي ىلذلن القاع ةذومسي ءايشالا ذه يف ريب دنلا نسح سانلا نم

 ءايشالا ةذه يف لضفالاو هانم لع !لو 0 ١) نع هتركف يوروصقلءايشالا :ذه ينروصقلا

 ا ١ سأرلا عازم 'لبدعت جال ال21 انا ا 00-- هيو 6

 ناو ديوس ع رابالاب ئوفملا يس رطالا؛ دع دج ا هنيهستو هفيطلتو
 نوت اوةفس الغلا ن 1 ول هو لوبرملا ع ١ نايلملا اهلاو ملاعملا بيبط ١ ىريام بسح يلع نوقيراغلاو

 راعلا لضفلاو تاما لنك ف 2 وثيلف ةرارحعأ أطارفم هن كنا ريالا ن وجخم همم

 ةرثكو ةعومجهو در فم ليج جر وركسوز وركسور دنكأ ديلا ةيو دالا نمو لكلاب نهريخ سوطيدورثملاو

 للدتي الو دعو نه ذلاىوقي امم اهيف تاكاحسملا وةيلقعلا مول در دي ا

 كنا و يا يف ةضايرلا نالو قمحلل ةبجوملاة دلبملا ةظيلغلا تالففلا اركفلا ةرثكب بسب

 ؟ناسنرما ماسالا ةعنض وم يف ر مام نلع اهيوقثو اهديزتاهريغو ةيناسفنلا ىوقلا نم

 1و نب قرفلاو هثام دامالعب فرعي و يدامو جاف اف دري ادهني رن قل وقل ةاىالطب و |

 دصقي نأ ب جيف هطسوب ىكانو غ امدلارخؤمب صنخم | ذهن ا ةنوعرلا صر وك ذملا نيبو

 0 ادامضلا لامعتسا ىفدحاو لك يف

 ىةداملاجاضناوجذا لا جازم وس يفجازملا ازا ليدعت ىم :: وايشف لأجالع هجالعو ي و نقولا الا ظفبألت

 1 ةعبرا يلع نونجلا ن العا يعب بس نونجوه اين ويل اكرم مريغ تملعدقامب + دوب

 ١ ماسرسلا ىف تفرع دقوار ايما فيطم يللا ء ايان ريكا 4نصو ام :ا1 اهنم ماسقا

 ُ 1 وا 9 دير مس  مسق هد ةيعم

 ةتيسنسل مسسسا بسسس هس مسن تسسلم سس

 همس ل ا كفو همم سسسحعمن ا مكس

 انام زد دس تكي دوق و ءارفس
 هس دش ةه 6 كسل اا يو ا وه لل رجع سلك

 نعوأ



 ( موال ) ظ

 ؛ ناملا ةفاطلل هب اص ت اكس يبنا هن اكما نك.يو ةيعيبطلا ءادوسلا نع ةثداحلا ءادوسلا فالعتب
 تمام الاكل هنم صالغلا الو تاما وكميات :اذاذ اذاف ملكت اذا لق اف غتيورثك كات ةد1 خلال لقوم

 وذا اول وة ريش نم عم ديف اراها اين ناار عونوه بلكلا» عيبا مرا - اهنالو

 ةسسيسسسس سس . سساششّّش: شيبينسب تدشن .اتشنس .شسنناياا دكا ممل

 أيذ اناا نك 0 ءوسو هسه كل ال يم ئلأو اي تيتنأللا

 يدنا 0 كووضتم نال مط داما امد تاما التمأو ُخ 0 2 0

 هذه نالو ةكراشملل ة أرملا يئدث يف مدلا دافعناو ضرملا لودح نئاع ةنيعم ةريثك ةيدر

 ىذؤؤيف ةيزيرغلا رار للوعي: لا ةكرشلا اعل ةولمو 5 نيا

 عم نوكي هنم ع ونوهف باكلا ءاداصاو يعبسلا نونجت ا! وهاايناملاو اربسفت يف نمش أ لاق غامادلا

 ةداملا نا ملعاو بالكلا عبط نموهامك فاطعتساب طلتخم ءا ذياو بعلب طلتخم بيضف

 ناتيوادوس امهيثلك نال ايلوختأ املل لع افلا ةداملارهوج نم ىه ىعبسلا نونجلل ةلغافلا

 ةلع افلاو أدر اوهو ءارفصو | ءادوس نع ةقرتحم ءادوس ىعبسلا نونجلل ةلعافلا ناإلا

 نوكبااماليلتو بذع مد نعوأ مغلب م قاارتجاو ار دك يعببط ءادوس ايلوضممأاملل

 نوكي امنا ايلوخمأ الا نوكي امرثك او ايلول املاهنع نوكب ناك ن او نوثج ق رتحم يغلب

 امنا ايناملا نوكيا ثكاو دبكل ارعقمو الاسطل ىف ىنا ةيعوالا ىف ةيوادوسلا ةداملا لوصحل

 سنطينارق ة دام لوصوك غامدلا ىبلا هلوصو نال ةرهوجو غامدلا م دقم يف اهلوصعأ نوكي

 ةلعلا ذهو طالخالاو لصفلاةءادرل رخل ا قةوصنو ايناملا ما ةلعلا هذه ضرعت امر ثكاو

 ناكناةصاخ اهتيوطرب اهللح ءاقستسالا اهبيقع ضرع اذاف ى !او يلاو ريساوبلا اهللخي اماريثك

 جالعلا# فذقلا اهيفشيف ةدعملا ةكر اشمي ةلعل ]و ذه ث رددت اهاويثكو اهتسوبيو دبكلارح اهببس
 هةتسيسشسل ابل ا شا شسل ا سس متلا تسيسسسسسل سس سسسسسلل_ سس 5

 عع زعم ءادوسلا ي > عيمجل أقام نذل ايارداللا ينام نسيوب

 داما دح ككاو, ةيحابخلا اذهو ديربتلا ىف ةدايز عم مسنلا ضعب فو قروب بيطرملا

 ق

 بلعلاءاد قي



 لوطن

 (سقح)

 بلغ تيأر ناو دصفاف مدلا ءالتما عم يما طالخالا نم ءالتما ثيأر نا ئيشلا لاق ايناملا

 ١ يليلهلا خم مطبوا نوميتف الا خطب غ رفتساف كر امالعلا النو نابل سلاوبملاب ىدابلا فيللوم

 0 نوميتفالاب غر فتست نا تجتحا امبرف ف ع ول رار اضيف

 غرفتساو سأرلا ىلع لبقاهثدروزاللارجبحأ أو نيبجتكس أعم مهار د ةينامث نزو جذاسلا
 1 ْ بحل | اذهب هغارفتساب م داو ناسللا تحت يذلا قرعلا نم يوم د ءالتصا هب ناك نا

 فصار اهو ءزج ىنصن اينومقس ءزج دحاو لك نم سو دوذوطساو نوميتف اوارقيف ج رايا
 ا

 ىنيمهرد نزو ةليل لك ةفرفتم لايليف ىلا غارفتسالا دعب برشيو ار ابك ابوبح هنم نخب ءزج

 لك

 اهيلع تلخيو سورلاو عراكالا جمبطب مهن ريو ف وا فافعل
 ةيو نادت إل ىناالا ديربتلا نمرثكا بيطرنل هلا كدبصق نكيل او دبزلا اهيلع عضويو ىبللا

 !اييبلحا امير و اهريغو تاالوطنلاب بيطرتلاو ديربتلا ئ اع لبقا غارفتسالا دعبو

 باطلا ءادوايناملا ف يا انام منح ا اميرو ينوباباه اهعم لعجاف ةدواب الا بيطرتلا ةدي دش

 : أر لولع يا انهو ايار ويش ماد ياخ نع امهبحاص ىا قكيلديبقتو برض لى ل

 لال بسبسب كلذو ةرأ رقو هيد لد لل عجري يا ل” الفلس اذن صحم ام
 سس سيتيح سس نسل

 ىقسي ناي ولا جالعلا نموهس سعت !ئوقلاهبنتل أو غامدلل ةشوشملا ةنخ دالاو ةداحأ أةرضالا

 ءاميف نوبف مهر د صن باهتلالاو دادتحالاةديدش ءارغص هيبس ىذلاايناملا بحاص يا

 اذا اذهوبمهردفيصنعولا ج عردف ديو مان عنرال نسي نأ ل ١نيلوالاو طالتخالا ةوقدنعريعشلا

 ميتحلاامبر رو موييف هأرب | امبرو هرشقعم شاخشخل ا لذثمب ةيعبسلاةكرسلاو طالتخالا كسي

 ىلذكل صفو دلب دو ةر ارح !اةياغ يف نس يف عفنيا هرثكا جالعلا اذهو ارا رد هنكل 1و اعملو رو

 ةدارج بلعتل | بنع سلا قرو فالخلا قرورفولين مسفنبءلؤهل ديج لوطن ةفص

 اهلفثب دمضيو اهثامب لطنيو ا : منوبابرمحا درو سالا قرو مرفساشر شقمربعش عرقلا
 واول نول جارأ هيلذو وح 0 سوط ل تالا لاق



 فاخ: هيضعبو هاياضرالا |

 00 دا يلا نييرفل ممسكا وع |اعابسو اك

 0 يللا مر ل 009 ال اب ب ب ييبييييدحنحمح-- ل ببي لبيه ياااااااااك

 ( خ839)

 ديم داس يح لح 7<

 ارشلا جازمك هب ل ورع أ! جازد نا اكمل يت ع وراا دج تتار للا جازم

 0 ماب يمس درابلا ماسر هلا نب امك ي نيشوغل ا:قاق هلوقمحورلل مئالم ي ذا ولا

 ال ماا هما افا لايق ةئاق ةيبس مسأب يمس ضرما اذ» ىلذك نايسلا يا سغرثيل

 ةعرسب عودتبيو ضرملا اذه ببسوه كل ذو دوسالا طلخل أوه ةينانويلا ةغللا ىفاهتمجرت

 ضارعالاة ذه 1 | ١ذاف ةداع هنم ف اخيالامم فوخو ةولخلأ ب حو بنضغل لإ

 00 أ ف م ما دال ١ امسلاط هوالساف ان تا ةرثك لو دعتال ايف مهنوخف انصاو

 ةرمحديدش قو رعلا عساو نوكي كلذكو اه امالع نم هتمالعو بلقلا ةرارأ نايباذه .
 هحللملي©لا تيييمسلا تسلل تسسلم سس سس سس

 ةبوطرلا ةبلغ نع اع نالدب ناذهو غتلا ن تفشلا ظيلغ بطر هغامدو ةمدالا ىلاو نوللا

 هيلع ةيطرلاد اوما ءاليتساو غامدلا هب وطر عم باقل اةرارح تناك اذاو غامدلا 1 4

 - ىقبتف مايالار وره للعاه دم هردو ط الخال ىلت ىت اطال ةللحم نوكت بلقلا ةرارحف

 0و حما ظ

 نايبصلاو نايصخلل همضوزعردنيو ميظع ببسبالا نويل ضرعي الايل خيل املا نال شحفا 0
 مممسسسسم تسمم سس ا سس سس سس سل اس سيسي بسسس ا سس سس ساس سس سلال

 رهسلا نوكيف هسفن غ امدلا ف ببسلا نوكي نا اهدحا ةئلث دف انصا و مهتجزما ةبوطرل

 تام الع م دع عم غامدلا ىلع ةليقتلاوةظيلغلا داوم اةيلول هلكل ةورتكاب مويا يق ظبلاو

 ايلوختلالا ضارعازو فانصالارشا اذهو نيعلاو هجولا نولةدومكو هلك ن ادبلا| قف ءادوسلا |

 فالخبركفلاو ليختل الد ةلع اغلا ةداملا نال موداورثك اورهظا ننصلا اذهيف ٠

 نا هدا اي 0 كسب دق وو طيم ظ

 م 2 2 1 2 1



 ان ا

 0 ا
 لا 0 ١ ! 4

 كح سسل مسسسسا ا

 0000 ل1 ملكك ك1 11 1 كر تا ا 2 رش يايا كش ار ا ا ا ا ام 2

 ْ ا 1 ع تم كنك دمس ا 8 0 قارا 4: ةكرشب ا

 محلل تسسسسلل ددسن سسشع سسسسسسا مسي سسساابا_ب

 ١ 0 ١ | اهعفديف لاحطل أ ىلا عف نايس ف امو مفلا فردت اخ هوز

 1 الخب سلا دب ذش هنال ةدعملا مفيف ياهيففق رعلا ار عذللاو : ةدعملا مف عج و هتيزلبا ذهلو

 1 كادوا مد“ تن تا ا ول

 0 همس سس ميسا ياسا اة ا سرا ع . كنف 1

 آن ا تا دمسمسسلا عسسل ا بسسس

 1 ىف ااا يروم بلا 7 وعل ا 37

 قبشلا ةرثكحو ءادوسلاق رثكب ؟ئءليل ار رضت و مضهل ا قعضاو ها مغلبلل فا كلذل هترثكو

 ْ 050 ةنوشخ و ديرو لاا و يناثلا مضهل ف اهنركك وا وعبلا نشل ةعماجطأ و حاكتلا ا قاقشلالو

 ١ هجفنو قارملا او ة دعملا مف يف ملاو 0-0 ا نيعلا ف

 ْ . طالخا تقوتحاوعاعمالار اخب نمو ءاذغلا نم لوف قارملا ف تدكارتا ذا خبشلا لاق

 1 راخب اهنم عفت ريف ثدحت ملو !امرو تثدح ا ىو ادوس سنج نيلا تلاحتساو قارملا

 ْ 0 ا مند 00

 5 ريكو ا مر كمد يلة لزم تر عل

 00 جا اذوفنلا قورعلا نم دبكلا ى !١ذفني آل واكل هلع نسلق 5 راساملا ىف ةمقاولا شل هين

 اركذملاةاللفلا "5 ضرعيو# دعملا رعف يف ليقبيف
 ١ | اهب يذلا ينو الأ. نيقطلا اطصوب

 ' سيان قرانا اوروس . جازماعا هلاك ن دبل | ىق ببسلا نوكحي يذلاو هسفن غ امدلا ف

 ٠ نيتيفيكلا ف ةدامضملاب نيتشحوملاح ورلا ظلغل نيتبجوملاةسوبيلاو ةدوربلا:ح ورلاشحوي
 ا قرتحمو ا ايلوخبل املل يرثك الا ببسلاوهاذهو ندبلا قريثك ىعيبط يوادوس طلخوا



 سلا

 مدل ةييبلبة ريكو وابل ريالا زنا. داج ا ىإ 0 0 ا

 مرو عم ن نركب مل ناراشا ابنلا ان ىوخا رهام دز! ىمادببلج يىذلاو قرتحم بذع

 يغب بو ةقيطل لاحت دف مد نعو اي افكت ذ مهفافشلا لاق قاض لولع مرو هعم ناكن اارابصلاب و

 بابسا ةلمج نمو بلكلا ءاد يف امكمدلا ببسبريسي ح رفو كح عم نوكيف هظيلغ

 يف ال | لمعتسي ملاذا اميسالو ةقيفدلا مولعلا ىفرتاوتملاركفلاو مغلاورهسلا يلوخبلاملا

 اهوجنو ناهدالاو ةبطرملا تامامحتس الاو ةسبايلا ةجزمالل ةلجصملا ةيطرملا ةيرش الاو

 نم ةكرشالب ايلوخمل املا نوكياملقو مولعلا بالطل ضارم الا هذه يبرنعت اماريثككل ذلو

 امهنمدح او لكن اك اذا ح ورلاو بلقلا مد نال كلذو هيفةفآ نودب نوكيال لب بلثلا

 لصتميناويحأ حورل رلانال ىلذو هل او هحورو غام دلاةرو دكد اسف مواقارين ايف اص
 ب ا اسفنلاحورلاب

 جالع نسكعلاب و:بلقلا نم ةكرشبإلا ةيغام نةلع نوكيال ليق.كل ذلورخالا علص

 مل بعص ءادتبالا ىف لهس هناف مكحتسي ن البق هجالعبر دابي نا بجي خيشلا لاق

 بطريو ةلدتعملا عضاوملا ف سلجاو برطب و هبحاص حرفي نا لاح لكن اع بجو

 يضاايزلا ل ا نارتو ةيرخما 2

 ةفاوملا ةيذغ الاب هن دب بيصخ” يفر مب ديو ادج ةبطرملاسوميكلا ةلض اغلاةيدغالال و

 قوف هييطرتب ن :طاو ةيلارطل ابدي هلك ع اوت اه طسأر ىرلغ ا

 1 - يادصفلاف ندبلل نيو لا ءاووسلال لوضلا نير للا الما د

 . عشا ا «!ةيرشاالا ةدييف اسال حيمتل نو كاز اك دل | فج تلا نا نفاصلاو |

 2 ضب يفو ةرزكلاو 9 طار : اعتلا زمملا

 ميييسسسلل سس ا سمسا سل ١ يمسسسالل  تسسسس سس
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 امن: ل



 هاذا

 (م5)
 ةيوبجن داب نم ىلغمو اروثلا ناسلاءامب.ح افتلا بارش واى اخيرلارزبو ركروثلا

 للعبو نولغب رمح ا در وو ناتسبسو سوملا قرعوروثلا ناسل قرو و سو دوخوطساو
 راتصردارمال - عم غام دلاو بلقلا ةيوقتل « ذهل برم درو يم يسفنبو اركس
 محلل ثم مول! ا ةيدغالا © ةوق فعض عض عبط بل ناك ذا بالجأ | ىلغ حافتلا بارش

 ٍء ناصر ناك نا ةيصاع ةيضاعلب | ةض ومحالب يب جلا دبل |جاجدل ا,لمعلا

 كىأ انهو دعملا عنق نان ةيقارمايلوخمل اللا نوكي ال ناب مض مضي 0] لدتحإ!ىلاةشراو | ةيطنخوا

 نس يفو ةيواوفص ءادوسلا تناك نا ةيمرصخأ او ةيحاقتلاو ةيئامرلاو تقرع امكمز ال

 تيطرتلا ىف غلابي ناايلوخم' ل جالع نون اق خيشلا لاق اق نيراحل أ دليلاو لصفلاو بابشلا

 نوسح نيتحاصو ضخو ةف ذق نولع مهلمح اق ايلوخيل الا ب احبص ١ ن وطب يف ماعطلا دسف املكو

 كسف دق ماعط ىلع ماعطلا لا خنار نعم هاوقدعملا مفلذي وقلات اش 'ءراوجعلا لامعتسيو مغ | ىنةضومحب

 ضيبالا لدتعملا بارشلاب و ناك فيك ع وشب ضرملا اذه بحاص لغتشي نا ب جيو

 ضراؤعب نومغيام اريثكو ةولخلا و غارفلا نمهلرضا الو تابرطملو عامسلاب اضيا لغتشيو
 برحانض لاف ىلصا مهل جالع ةركفلا نع مهضارعا سفن ن افركفلا نعهب نولغتشيف مهل خفي

 يغبنيف هيلع ءادوسلا| ةرملا ةبلغو غاص دل لبق رم تن دح امنا ةلعلا ذه تناك ١لماكلا

 داوسلا ىلا مدا هنولو اريثكفن دب ى ىئاعرعشلاو أراح هندب جازهو اب اش ليلعلا ناك افرظنب دنا

 ناكن او ديعب ناكم نمةداملا ب ذجيل نف اصلا دصفيف اهلوا يف ةلعلا تناكو ةدومكلا ذ

 كدسيشب دورا هك ب هم ناجحلا طلب مايا ةلعلا ىبلع ىوضم دق

 جوف ةزفسلاا نوف خاق ناك ىن أو هجارخا نمرثكتسيلف دوسا ناك ناف مدل رول نم لريام

 نان عوش هل ج رختالو قرعلاد شيف اعصانرمحا ناك ناو اطسوتم ارا دقم مدلا ند هل

 دصفلا بقغي ىقسيف دصف اذاو ندبلا فرشتني مله هن او غامدلا ىنطلخأ نا نيلع لدياذه

 قادما
 ةلومغم نالمحلاو |يدجأاو يبرارغلا مونحأب ”وذيمسلازبخب ئذغيو بارش



 /( خ8 )

 نيسويحأر دو زوين لاو ىورط ل اي د او حاناغسالاو قصزسل ا ىيعأ ع زقلاب ةحاب ديغشا

 ةبلح و ناتك 11 0 ابلاو قلسلا ءام نم ةذهتم ظني | ةنقحب نقسملف ثلاثلا م ويلا ن اكوا

 هن دب نوقني مث مايا ثلث حارب و م ىنهدوربنشر ايخ سولفو ضوضر هريعشوةلاخنو 3 يمامخو

 جالعلل لوبقلاةرسع ةلعلاو ذهل ث دحملا طاخلا نال ارارم كلذ لعقي و ءادوسلا لهسيامب
 حوبطم ةلعلا ةذه تحاص هب خرفتسبام دوجا نضوثتاعف د يف غ رفتسي نا يغبني ىلذلف 2

 ميداقملاو نزيعشل | ءامكةبط ه1 ةيذغال اب هتيذغتو قبو خيل آو نوقيزاغلاوربضلاب لئوقملا نوميتفألا

 تنا اذاف ءادوسلل لهسملا سو دوخوطسالا بح وقس عوبسا دعب ناكاذاو لمح نم ض يبا

 نضفيف 5 ةرهاظ دعب مدل | ةمالع تناكو حالصلار انآ نبت او لهسملا ءاوذلاب ندبلا تغرفتشا

 رخآ عش عضوملا ىلا اريصي نأ نمادق ناك اذإو بيرق عضوه نم ةداالا ب ذجيل ةهبججلا قرع

 ا نيس يلع وهعمب فورعملا نوجعطلا اذه تافوالانضعب يف نئيطعي

 دحاو اك نم ديرثو سو دوخيوطسأو نوهيتفاو دي ءاغسي هه ارد ةرشع دححأو خلك نم لقنم جاقأو

 ءامب مها هارد ةعيرأ نز و هنم ةبوش لاو ةوغرلاع وزنم كاب ندعي د. لني و قدي مهازد ةسوخ

 هبحوي اموةجاحلار هقتاينومقسودوسا قبرخو نوقي ,راغلاهيفد اريفةوقلا ىلا 5-0 اذافهيوبجت,دابلا

 ثبعلاو ناميهلاو ناي ذهل اريثك ناكو مونلا 5 ذخأي ال ةاعل او ذه بنخانص ناك ناذ ضؤملا لا

 ىقبتيف نونجلاىلذالاقي ,وةقرتحتلا ءارفضلا لبق نم هتلغ نأ ليلع ليلد كلذ نافرقتستالو

 ىلذ نافلايسم ءاو دئالو ذضقلابال تاه ارفتسالاو تاجالعل يتم يشب ليلغلل نفرعتي الؤ'
 ةيودالا نم مونحلاويب دتلاب اورب كي نا 0 نكلانايذهان اميهليلعلا ديزي ةدح طلخ اديزرامم

 ىقسيو ش اهشخأ |بارشب شاهشخ و قبلا ا قوطعي ناوهوقي ةاغالاو
 ميد اقمب تملع امك لئذغي ', لم اوهشطتلاو جتنا بارش تن اعاش ثلثي يعشلا ءاتم دعب

 يبزاهلا ىمسلاو سل او ىطقلاو حاناغشإلاو عرقلاب ةخوبطءضيبلا يدجلاو نالمحلا

 ةهكافلا نم نئطعيو ى دنقلا عيطبلاورا .رايخلاو ءاثقلا بلو تشوبهينلا|ضيبلا ةرفضو يبرودصلا

 حاجأ نوجعم



 ( ”ع))
 7 ةيذهالارئاس بنتجاو ولحلاحافتلا وركسلا بصقو يسيلمالا نامرلاو خ وغلا, نعلا

 ماظمريغ عضم عضو م يف ةأوا ن وكيوقبطرملا تالوطنلاهسأر نيلع لطنيو ءادوسلل ةدلوم ا

 ةيودالاب هندب نقني نا بجي ذئيح اماث امون مانا ذ اف ماني نأ ىيلاريب دتلا اذهرب ديلازيالو

 ةيذغالاب بطرم ار يبدتلابرب ديو اماياحاريو نيتنسفالا خوبطمب ةقرتسملا ءارغصلل ةلهسملا
 بح ةلزنمب اليلق ئووقاوهامم لهسملا ءاو دلاب هيلع اعيمث مدقث اميف اهتفصو يتلا ةبرشالاو

 هتلقئامناو هل اقام اذه أربلا مامت لصح# نا ىلا لعفيا ذكهامايا حرا مثس و دوخوطسالا

 طالخالا نع ةثداحلا ةيغامدلا ضارم الارثك يف نوناقور ونس دك هال عضوملا اذه نبا

 * نئملا ل> نلا عجرنلف كلذ تفرع اذا و كلذ ملع اف ةسب ايل | ةقر تحمل أ ةظيلغلا

 00 زر وا وتتلا رول نعسان وراسل س/رالح ترابا لا
 فاش و ةبيلح ييلطتسيرا شامشخلا عم ةقوق دمةو الحلا ءذهيف ةقلبلارزب لعج ءاوس يا

 م دل يي قهيفماوزناول رياللالب 0 اهلا 0 1

 عرقلاو 5 و يتنلا نهد نادال ا م ا

 لمني سول ١ 0-0 هللا دوم ا ةيدل ا هع رقلان مدد كدا

 اضياو 6 ا 0 وج د

 جيبطب لطينيو ؛ نروسملا لا 3 اخنلاب اهمف لب ة دعملا يا دمكتو ررتكلا ب ملا |

 مهمسسسس سس سس - تس ساتششتس دال اة سل ميملل سل سسلللا مسشسسل سس لسا

 َ رد وعل روةدو دوس اةرخ الآو كنخدالأو ح ايرلا لياحت' جرتالا قروو كلما ليلكاو منوبابلا

 لديصلالا 18 دولا ء ااا ل قام راما ياش أرلا لطني نا

 اهيفطالخالا قارتحاو دبكل اا ةرارح بارما قنصل! باسو وكي ثيح يح ايرلاروف اروفاكلاو

 امىولع لتفلاوا ةنيللا نحب عبللا ني دوانلف ال در ولا ءامب ل دنصل اوريعشل | قيق دب دمضيو



 ( غول

 قرملا ةرثكبو َجذ اسلا قوعللا قيرط لع زوللان هدب ريتش ر ايخلا فبل ناسا ةقوللو

 مامحلاو 0 ا ع 0 تح

 -ِ مده سس كتل 22272731 22222221 3222-3 3

 2 1 د حس ا الأ

 جازملا بسب مهاردةين امثوا ةسمخوا هبحو | ةيعيبطلا ه ءادوسلا ىف نوميتفالا خيبطوا

 1 سلا اهيدادوسل سلا قوما اكسو بتاعي 0 عال 2 ىبلب دلما وطب ةرقلاف

 اعل لوألا ءاوطفلا قه اهنلمك ل الاب ل عوقي دقو ريغص )لغير طالابو اء !دوسلل

 مايا يف اولمعتسي ناو لماكلا بح اص نم انلقنال اا نيح لكح دعب ةجلاعلل مه همهحيربنا

 ممم سس سسسن -  يس حشللالاا_

 0 ةسيئ 00 2: د و ْن 0 الا الا بيةعاه مف ةيتر ا ١تا 5-5 0

 هس سس مساس ساس سيلا يل بح سدس ب بسسس سس

 مصمسسشسسل سسسسلا سس سس سيينا سين  سسسسب سنا

 3 دس 5 0 ضعب 0 00 0 0 هدأ 4م 0

 ايلوخم انوعبلالا ضورغرتكا أو مه دقحو مق كا ةدح ديزت الثل ىل ن قدص مهدنعرهظي يا

 00 ةيشيعللا ثار د كد 1 لا كطالا

 6-0 ا 6 0س 6 املا نم عوفو

 هبل اص ةكرخل اهيبشن مسالا اذهب ن ونجل! نم نصلا اذه نيمسيو ماظنالب ةءيرس ةفلتخم

 0 هد آله 0 . اونو 4ك سن برو

 سس سسسسسسس سس سسسسييبل سس سيب سوس سسسسااس ك مدس دلل هتمسشسس محشش صسنلسلا

 اير لم نا رزق هيقاس ا ا ع خا

 ابق

 6 112 هجربم)ه:'



 ( د

 ا تبرهن نالاةلاكلا ةضعلرةكاطويعلا أ نم هل ضرعي م ام ةرثكحلو هذ دد .طالخا ىا هطالخا

 05 ادلب | لمعلا 00 م نالاضيا بطلا ةضعلو تامدصل |١ةرثكل ليلعت اذهو -«ازيأم الك نم نم

 سس اي بس بسسس يس سس سس سس سنس نيو قيس سس سس

 ٠" سانلا نم اعزفودعي لازيالف اعجار هنمرفرخآ ئآر اذاوهضعي ليتح هنم برهي نم بيقع

 نوللارفصو نزح لاو ىف نلاو سوببعلا هب اغيف نوكيدنا كلذ عمو سانلا نمارذح خسنلا ضب يفو يفو

 راطقلادعي نا نيلوالا ىلذلفادجةد احءارغص نع ةقرتحمءا دوس هببسو ناشطع ناسللا فاح

 رومالا ف تابثو نوكس مهل نك اما وعل لل باحد ارثكا نال نونجل !فانصا نم

 بيطرتلا نم ايناملاىفان ركذ يذلا جالعلاك يما اب ايناماعهج العو هلوق هانلق ام دكؤيو لاعفالأو

 قشعلاهل لاقي ايلوخمل املا نمىارخآ ع ونو *ىلذ هن أش نمامب ةقرتسملاة داما غارفتس اوديربتلاو

 لمجملا بحاصلاةعاعرلاو نيلاطبلاو بار ازعلل يبرتعي ايلوخمل املاب ةيبش يساوسو ضرمهوهو

 مامالا نع تاداعسلا ناونع بح املاك ذو كرت اذا يبصلاع رعرتو سانلاةلفس عا ءرلا

 هبحاصدادز ١ يوق املكف صرححأ !نمداوم هين ع متجيو بلقلا ىف داوتي عمط قشعلا نا طارقبا

 ىلا هتلاعتس او مدلا قارتحا نوكي كلذ دنعو رهسلا ةرثكو قلقلا ةدشو بارطضالا ىف

 ركفلاد اسف ءادوسلا نايغط نم ثدحتو ءادوسلا ىلا اهبالقناو ءارغفصلا باهتلاو ءادوسلا

 تح متيالام ي ب رمل 0 00 0

 ةهكدل سس م دلل ساد سم اسس سجس م سطل + + _ هه سس سس تسلسل

 هللا هلق 15 1 ا

 يوالماجم 58 نمو نذل ير اذهو حاكنلاو ةعض 7
 كلذ مهنأ يفر وصتي فيكفانامز قوشعملا ىلا اورظنيى ا ءال ارقي ال ام ريك للا اك

 جر ادم ىلا نوقنريف سفنلا ءافصو ةضايرلاب ىقيقحلا ىلا بز اجملا قشعلا اذه م نواقتني دقو

 مهراكتا تاياغ ىراصقو مههبلطلب مل اعلا اذه نول مخ ) تافتلاال نيذلا نيشاشبلا نيفراعلا

 كانت يسع يضع نع يل مي ياك ا محل 0 3 تالا -- 020 58-5 3 د
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 ( عال

 هتمالعو هناهرب مظعو هناطاسزع سفنو لقع لك هلا لكلا عدبم لو دعا

 هيلا دعصتيام ةرثكو رهسلل نفعل | نمسو/ءاكبلا دنعالا عم دريغب يا امهف افحو نينلارإت

 دن : نيعل |!ىوس ةلباذ ى ثاعلا ءاضعا عيمج نوكي يا ةرخب الا نم نفجلا يا

 0 هوت هنا د ماس --- 0 ع
1 

 هل تسسلم سسنييإ)ب_ سس سس سس .سسسسيببيببإببن بيسسيسيإبإيإ سس سيسبب

 ا 7-5-5 دسم اه ةلاطادلا - اظن هلئ امشب 0 ظ
 عضوب هجالع ةايشدحلا دواس ا هقشع نفخ |نادق اق رشعم نش فرعي رعيو لورخالخادلا ظ

 اهيبش ا دي دشاف التخ | ةدنع ضبنلا فلتخا اهياف تافص و ءامس اركذو هضبن ناعديلا |
 همس ساسسمع تشسس مسشسسسم مسسسسسس سلسل

 ناف ئيشلا لاَ ةريثكار ارم برج ١ذا ةماث نوكت ةفرعملا لثو قوشعملاوه هتفصركذو
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 ض ارعالا نم لب اهسفنال ةلعلا هذه ضارعا نصا ذه لوقاانازو هسفن.نياغ. يوتليو

 ةيبس لب عرضل اوه سيل اضي ١ 8: دس هن! .نم.انهه قنصملا لاق ىن ذل اواهنزم ةبعصلا

 سل ١ لاعفا نع ةيسفنلا ءاضعالا عنمتةيلآ ةلعوهو يشلا لاق يذلاوه,عرصلا لبا

 بيصت ف نم ضرعي ناكيببل ةرثك او عفت ةدسل كلذو م اثر يغاعنم باصتنالاو ةكر

 هيف ةكر كلانا تلا عنمتف هلم اكريف ةدش ثدحتف غ امدلا نم لوالان 3

 نكميالو مايقلا نم نكمتلا نع عنمتو ةيلكلاب اب عاطقنا غ نماماث ا ذوفن ءاضعالا ىفو

 تدتلا ىرعتم يرج ت6 0 ا د نا ناسنالل

 اطاسيناو  اخرتسا ل عقي الواصلقتو غام دلا فاض ابقن ل عفيف ءاخرتسإلا ىرجم يرجي سلو

 راصعن الاو ضابقنالاب نى انيامن ا خاصدلاو هسفن نع عوش عف د كلذ يف لوا غامدلا نال

 برقعلا عمل دنع امك ةيجراخ ةيمس ةيفيكوا ئدر راخب نم ذؤمل خام نلاضبقئاما ةببسو

 ضيقنيف لضعلا ف يذلا بصعلا ببسب غام دلا ىب !هتيمسو هاذا د أتيف لدضعلا ىلع

 عاج يوتوب يملا داسف نعامك غامدلا كر اشيوضع نم ةيندبوا هنمابره غامدلا

 غاسلا فلا وزرع نع ةدساف تاراخب ؛عفترتف جازملا يبوم دل اصوصخو 8 دي دمق دم

 يل حورلاس نلف امو هبل ءاغ مروا غام ..نلاعؤةركتيسهرسرخلا ميو ةلوطر را دكل ن ةيكوو

 ءارفصو أ 0 ها قيقرو | ظيلغ مغلب نمواداس طلخو ةرار ارا خا رغل ت ايوطر نا لغو ا ةين اسفنلا

 0 ا تاسع ل 00 نمدركينا م

 0 ااا0ا0ا0ا وي

 مهل. مسششسسلس ملح مطل سطس تيتيطصخح ملسشس  ييبيبسشسشسشسس ا طشسلل

 0 جددا دبع دج هينا ابطالا ناوهو هيلاةراشالا ى نه

 كا : ١١ < ]| ا هال 1 را , : 1
 نوفنلا نم لس اعلا ةكرسملا ةوقلا عنمب ناهظاغو ليد انكم غاب ال .غلبلا نال أدر أيوا لويس |



 : .(هو39 )

 ا غ ال للمشرف فاز طضالاو شاءت هترألا يواالوسلا قرتكياتكل ذلو ءا نوسل ااهعنمت امك :

 مظعاو غلب د أذ دس ن وكتفرثكامغلبلا نال درا يمغلبلا مو وق لاق 5 بجد )اعف دب ةعيبطلا مامته |

 يو كيلوا !نفيفحاز طمضال او سشاعترالا ل وصح اماو ةدسالاب | جيا دش |نوكيفاضيا جزل هنالو

 0007 ببسلا قعض ىلع ليلو امهذوفنو ةكرسعلاو س خلا ٌةوق دوغ ' لئاع ن اليل نامهف

 ببسلاو غاص دلل بسنا مغلبلا نال كل ذورثك | يمخ ءابلاو أدر ا ئجوا دوسلا نا قد نعل أو ةولاق ام

 للا ديال كيراجتال ل(: ازيغلا نيبسلا8را فكشالو قبه نم ارطخ لقا بسانمل

 نعالا ثدحتالع رصللاقهناو طسرا نعلقن مث ةفالا ةوقلولع ليل د ببسلا ةوقو يوق

 هلاوزو ةعفد هثو نسسكلا للك طعيبألل دلاوذك الملح دل ةوفلا ىلاسم دست ةظيلغ ةرخ |

 ىلذن اجبا ل 1ء تر دق ا ةفيطل تناكولاهن اةةوقلا نوفنل اهعنماهظلغ اع ليلدلا أوةعف د

 راهبلاو اف ققيق ةرداوم ةعف هلا اوزو ةعف د هو دح بس نوكحب نازوجتيال ماسونبلاج لاق

 ل أديموه يذلا غا مل ! !نوطب يف ةدسلا باجبا ئلءردق امل غلب امهم ظلغلا نم غلب ول

 وطلم زال ةباغلا م افلا نا انيلع بجتال لاق مث يوق ببسبالا اهعنم نو لع ردقيال ىتلا ةبدار الآ

 لالا لطي حاسما اقدم نسل اكو ف وبا اذهل ىف سوني يااج ماسن لب 0

 00 ل اال 10777711 ب

 عرسي يذلا ماركا ا لاق مف دس يم و

 مم اوبن غاد دلارهوج ينوهام 5 اوةنتنص ةي در ةبوطر اهيذ دجواهتغمد ا نع م انا

 ا واع حا ا 00

 يدودلا يراخمل اهيا ىلع لديو ةيناسف لا لاعفالل أدر نش .ر وضع ةنال ةنئشغا يف

 يمني ا قلخ دع عادعصتمر هلع بح ير ههدع رو ناةلمنلاو
 مل لا سس م سل سس سس

 دارس روبرعام 6“ 'كماإ 0 عنيت 00



 0 لا اا اا ا ذب بواب 0-5500 ب - يع د د

 ه7 سس 11:17

 ( م19)

 ةكرايسيةل# يسم - ! تيم مروي ب

 2 ميد ل دج عرصلاوإ

 ضرخيو رعيو غامددلا باقلاىلاةور اخب يد تو ةدعملا ف دسافلا طلخلا خاميس تكا قوم نو ةبونلا

 ايكو ارم ءنلا 0 تيوس 000 7-1 معمل 0  ةيونلا ىف

 سيسي ب بايب يبس سس هس سس يس سس سس سس سشسجلساا ييسسسسسا

 وصع ين ةد املا تمويسد 6 دو 7-0-5 2 دقو 0 نك اليا خذ

 دقو لالا قاف ةيونلا لبق دعست فن دب سكش لاحزلا ماهيبأ نرع ن نونا غامدلا ىف ديعب

 نم عفتري عوشب عورصملاس تال اطار يثكاضيأ نحن اذدد اطر« ربغكو تتؤنبلا د نيكي

 سوي اهات عرص هغ امدو هبلق ئلال صو !ذافهغام دوعن ذخأت ة دراب ميركد +, ماهبا

 اذه نم نحن ان دهاشدقو فخ وا كلذ عنتم|ةبونلا لبق يوق طابرب هقاس طبر ١ ذا ناكو

 راخملا ناكل رخ! عبس ىلع مهضعبو هم اهبا ىلع مهضعب لووكدقو ةبيججعار وما بابلا

 برضو عرقلا بحو ناديدلا ببس يذلا عرضلا بابلا اذه نمو أربيف اهتهج نم

 هتقو يفالاهثمط سبتخا نا اهل ضرعاذا ةأرملا نا يهو محرلا قانتخا مسي عرصلان م

 تاىرحاهل ناك ةيمس ةيفيكى لا اهمحر يف كلذ لاحتسا عامجلا كرتلاهينم سبتخااوا

 هس سس

 مس سشسسلللس سس سس سس شسسسسس-- اشيش سس سسسسسششس سس شب ب مسيل سس سس سس سس سيسي - سسنتنا _مثسسسسسا

 اياقوقلا بصبر م و تس هاكات اغلا لب 2ع

 6-0 وعن ال تاغ دسم 22 د تنأو 0 0

 هد ملل هستيلليماي م مم. ايبللا املاح سلع مص هل شلل حس تسسلم

000 0 0 1 0 

 هق



 الا

 ا : ةيوف ةوفلا تناكا ذا لمعتسي!ذهو مهر دم رد عير دحاو لكن ما رف راباو دوسأو ي امك

 نو دفدر ديأ اذا مي والدب
 لاراعدم [ىؤيسلال] ءاتشلا

 نيداب ارقنم هةغمةففو تسلل
| 

 جامآو مليلبو رفصاو يجلباك ليلها ع.رصلا لججال بيبزلا نوجعم اذه لاق ذيملتلا نب

 را نوال فارما بايع بولس واكب مها ردن ةرشع دخج ولك نم سو دوخوطناو

 00 اوساط تالعللا 00 دعو

 ' سيم سشسس٠سس لل ا |ا سسسل+_سسلل ابل مسسسلل سس سسسسسس سس سس سب سس سس سياف سس سشننسسا

 دسلاللل مح سسسمم سسسسسم مسسسسسسل مميش 0 070 يا ا

 -- م هد دحاو 1 يتراص راه ا

 هرارج 2 نوال سود دعوا ا لنا
 سل ا همس سس سس ا اا 7 0 31 مدمس تس سلس سنن _ تسلا

 ياعالم يرن 5 00 00 ام

 - ليلهلابنينامرلا ءام و١ ةهكح افلا جيبأتبو هب | ةعمذ مغلب عم ن اكن او مغلب الب ءارفصلاوه ببسلا

 ١ لل ليت اس سيد عادا هج اون واتم يضشطاو

  مصصحسم تسسلم هل تا

 ك0 والا وص لا ع 0



 ( مادو

 َْق اتخاوا يملا ةيمس نع يمذلاو هت دامو دولا نم ةثداعلا ةدسافلا ةرخب الا كبقيال

 تسمم سس سس بسلا تس مصل تسسلم ميسي سس تسسصسسل تي
 حمس سل كة

 متسع ا ادح سسسالا همم كدتسسل سس سس سس سسسسنيشيبتب_ بمسسنببللا  سسسسللل سس سس للاسسسسلل سلسل

 ىدويو ةسيئرلا ءاضعالاداسن بوي و داسف نال دساغلاوضعلا فى |عطق امبرو دسافلاو [هبلا

 طرش ي!طرشامبرو عطقلا ىلا جوي الووضعلا كلذ يكيفكبامبرو :ىالهلا ىلا

 غاضدلا ةيوقت عفة دساغلا ةداملا غ رفتستل ةحرفملا ةيو ذالا هيلع عضو و طارشمب و ضعلا كلذ
 خصم سس بسسس ر مصل ءاصسخاس سس سصسسسسل تس صصص اصلا تسل تسسسسسسل تسسشسشسس بسسس سسسمبج/_ تتلو تسلل ةيدر دام ب ذو يللا ةيوطرلاىتفام حرق ءاودلا نيالا وغلاف تفرع دفو ]..

 امود نيعبرا يف عرصلا ئربي هنارك ن غفان ئلضنعل | نيبجنكسل ]نينا ووداليل اكح رقت

 عاى براعم سوالي اطعم _ وكس | وتم ينو ديكور الاب زراب
 هتفضةذهو راج ءامب نيبجتلجردعب برشيو لاقثم موي لكدمذجا اذا عرصلان م

 نم ناسلب بحو بيط تيتلحواين اواذو جرخ دم هنوارز وزاغلا بح ليقاثم ةثلثسويلاسيس

 ةوغرلاع وزنم لسعب نعي لاقثم دحاو < ص ليقس|ضرقرتس ديب دنج نال اقتم دحآو لك

 يي حل سر ساتر عفناو غلب |ن اك لصنع نيبجنكس و دعب ىقس نأو

 2 اريتسايع (ِ غارفتسالادعب سيتح اامبرو ليف اثم ةثلث سو دوخوطس !نمو شهلا نوفي اغلا

 وهو هغارفتسا صخب اهب هبيفن غام نلا غ ارفتسا ىلا ةروكذللا تاغرفتسملالثمب هان دبلا
 مسسمسسلل سس سس سس سس ساب: ميسا ةهساسلا

 سس سس سس سس ل ل سس سس سي سس حسييسس ٠ سس  ءششسشسلل سس نين يشي سس

 نمو اصنع نيبجنكسو تس دين دنج و تيتلح هريغو عارضا لاح يف تاروجولا
 سودوخوطسالاو لفلفلاو. شذنكلاوزينوشلاو ر داشونلاو نامحلا ءاثقو لظنعلا حش تاخ وفيلا



 ( م-)
 | (ننيشيازالدعا اهلاؤ تن !ذسأ "ثامومشلان نموايناو افلا تاروخبلا نمورتس ديب ديجل او

 1 يمس 0 ا 0 ل يعبايسفأك

 0 ا راو وتلعب ناار اغلاو

 رولا ن نق دب تاطوعبسلا عبتي نا بجو ملاع هبأرب أمم هناف مونلا دنعواو دغ نيئثرم

 ينلاةىاعلا 0 ةىاطب ءايشا نود نخل 7-0 ا 0

000 
 101110505000050 م يسم سمسم

 دانا مبكر ركل اناا يسدمشتوو علوش كس
 1 ا سس يس سوم خس سس سس ل سلا تيس سس م تيب سس سم سو مصممو سسسسسسلل

 سس سس ب مسسم مس سسسم هييسعس مسد مسمسشسلل 7س ب سنن سسسب بسسس تسيسصسسم تيس يا ا لا و ل

 . . سس سودح از 00-0
 ك0

 نمهيلا دعاصتي يذلا نود غ ام دلاب صختب ببسب ينافي اع ]|تابببأبم صخو يد

 ا ا ا ا ا ا كا

 اذه نم ٠ لوفلا اذهو نسلا اذه نو لالي رطل ١ ال ةكف هكرب نم سيارخآ وضع

 هلوفوهوطارقب | مامالا لوصف حرش يف قداص يبا ىنب | لاف امل هقالطا ىلع سيل لضافلا

 تا دقو هل ضرع نماماف لاقثنا هل ث دمتي هناف ةناعلا فرعشلا تان لبق عرصلا هباصا نم

 نع هحرش يف قداص يبا نب لاقو هبوهتو ثومي هناف ةنس نو رشعو ةسمخ نيئسلا نم ةيلغ

 ءاوبا يف جالع غلبا بابشلا نس قولا ءابصلا نس نملاقتنالا بن الكلذو ماعبال يذلا ع رصلا هب

 غام دل اةبوطرل ضرعبرثكالا ىلع عرضلاو ةيرانةرارح ىلا لقتني جازملا نال عرضلا

 مهتجزما تاقتنا سلا ىاولفتنا |نافاج ازم بظر ا نيقهارأا نم ناكن ل ضرعي كلذل و



(811 ) 

 قجاو نخ# ا مهتغم دا لا مهبولق مة دعاصلا حاورالاريصتو ةسوبيلاو ةرارحلا ىلا .
 ةفيو اجنو 0 ظيلغ طلخ هيف نوكي 0 هففجتو غامدلا مرج نخستف

 محلا الصو ببزلا ىلا نسلا لاقتنا ىف مهنم لام نماميسرثكالا ىف نوربيفةجزل ةلضف

 ىلع لدي اذهو سو 06 اذه مهل ضرءاذاف نايبصلاريغاماف

 ةوربفاث دح ناكاذا ع رصلا بحاص طارقبا لاق مث ناك س يا ينجالعلل لباقع رصلا نا

 هنال ىمغلبلا عرصلا هنعمهفاح راشلا لاقرب دتلاو دلبلاو نسلاىف هلاقتناب ةصاخ نوكي هنم

 اب ىمغلبلاام اف ءاضعالا ضعب نم غامدلا ىلادعصتي يدر ر اخ! نمو مدلا نم ثدحت:دق

 ا رانا امانه اب جازطاو سببلاو رعلاىئلاج رادو املا رد

 مسالا الادلبلا ىلا بطرلا نرابلا دلبلا نم لاقتنالا ىلذكو بابشلا نس نيل ةثادعلا

 وخلو تركو لصباو بشل سرا اوه نار لبو رخام لك عرضت
 هكتو عررصت يلا ةيؤاذألا زك دف خشم لأذاطيلاو نيالا قادركلاوأ بة

 1 زا نورتو ةقلاو يعجل ذم ساره نمت لزطنج يفتر

 ملا ظي اهلا ميلا كدي اا نموضو هادو ةسلكوأ ل اظلم طاداجل ماك كىلذكوهنحلا لاعو

 با 4 ار اطسعلا ِ 000 او نشلب ا|صوصخو نمل

 هوا ك2 وسهلا ا ىلا د

 جان دكا ,زبم ميرارفلاو ريفاصعلاو ىدجلاك ةفيفخلا مولا ةيذغالا نم مزيدا

 تاوصالا زر تح رتجنر كلذ يف ةيلماخلهل نان غاسملا لو ١! ةرخبالادوعص عنميلاهنم ليلقلا يا

 حاورالا كر <: تاوصالا هذه لاثم | نال ىلذودسالارئزك ةلُئ اهلاو بابلارير صك ةرارصلا

 ىنيدعتسملا ف اصوصخو غامدلا ىلا اهنرخبادعصتتو ندبلا طالخا رح بجوت و وفلاو

 الئام لعجي و ةعضرملا ءاذغ حادي نا هيف بيجيف نايبصلا ع رصاما خيشلا لاق عرصلل

 وف



 ةكعا

 (ععس)

 ليل هولا ايام انبافلزبام لك م هيتس قيرسكلا وسوم ةطاةراخيلا
 ١ 1 :«تاوصالا ناتج ام زاورعذ ةصق أغمم هيف عئش ل يىبصل ١ سد :.نحلا ا, عامجلا عنمتو

 ١ ريفتلاب لاهنت داو ناو نبع ةاعإأا حايل جالو دع هاو ايفر ليطلا توصك ةميظعلا

 ادي ناو ة دعب مرح: ار ررلا ىنلكي ناو لد ؛دشلارع أودي دشلاد ربل لاو فوخلاو

 تافطلطلاو 2 م انسو ايبا نسا ااومشيو بو نيبجتلج ااوقسب نإ اد ىغلم !| تا 00

 2 . 421 دش ب ةتكسلا ةللا بص ريو نصملا -- ىفكأ امير ميدهنلا نان

 ةتكسل هم 00 أ 0 ع ية دليلا ى نال ببسمادار انتوا ا

 خورأاىراج“ يفو مع مسه مح ا

12 لدبو بعصاأوهف طيطخ' اكوا قاد 0 اك اذاو ايدبز
 0 ١ ةكرمملا ةوق نجد 

 / سس تسسلم سيستم مس يسم مس اديسسسلل يسيل تصمم سس مسامسلا ييييسسل

 مة ريغوا دس اخر ادع را ةعناد دريدرب نم دوش امدأا ضابقنا اما اهببسو سفنتلا ري ءاآل

 ١ هيي انهىااءالتمأ يا: القمم اماوامهر يغوء ءالتمالاو طغشلا اوك .اقدسلا بجوتف اما سوأ

0 

 همم سسم هم ممسسسلم مس سس

 اهناف نييثابسلا 5 اد كا قليب ناكام امل 1 هلا حرش يف 11 سارا وق تأ َ ١ 3 0 أدل

 يتلا هيف ح ورأ [نيابتحال بلالا قاتخ امكلاذ تموسو ٌةدحاو هع اس ضرتكا لهمتال

 اهيبش اهبحاص ل | كاك ىلذلف باصع الا ىف زماااوو عاونلا عب فيينا اهنأش م نذ

 محصل ةسصصص٠سملل

 (سفتولاا غي رهظبال ين تك ميوااعسب دلو هنزاما تو ووتو قو :دملا لاح
 2222222-22 ل ل يب بع دسم دل يسح معاس تسييس مسج ميسم ع

 001 0 نيو كي رتإ عناملا !او ةقشتشل 5

 ئحجرا ١ ناكنا اووؤذ فو :الا نسج رع : مار رجوي اص هقلح فذ فلو نس سفنلاىف ةفالا مظعي مل ص

 مبابيفقر 13 ود ؟ نملا ىهطالجال هذه نمدحأو لكةمالع يا تامالعلاو 6 اخس 1 ّ 55 دول م نه

 .ىتجتوس 3 كيج وسع مج بع سموم تمص س يده: تم يسع دعس 7-22 ينير دج تملا دووم سدد كك ويس وج وص و يح َ 3107

 2 ع 8 هت دسم نت يح يي يح عيدنسح لية ا 2 0 ع

 وا ا ا 07027 2 ل سا ا يل حام



 , ( ت8 )

 اهنم ايه اصاب مل ةيوق تناكاذا ةتكسلا طارقبا لاف ميظعرطخ نءولخب سيلفرخآلا نم
 ىلع شوفنملا نطقلا عج عضوب نأ اب تيبطلاو توكسم ا نيب قرعبو أرمي نال عسي هلة فيعض تناك او

 ,سفنأ علم لي كلذو تباع را كة رطل( اردت قاف ىطبلاع يله الاول ١

 يالي قوى هسا راو لايوشلا ةادهبك ار هوز لت يل فانا ىاط ر( 0
 فرعتف ةوبعلا ةدم كردتي لازيال نايرش كانهفرب دلا ىف عبص ا !لخ دي ميبقدن ال عبطلا
 لاا ايلف يار وانكؤكسللا 1: مع يأ ةينيع يفر ظني نا ةديجلا ةمالعلاو هنكرتعبةتكسلا

 مسي دسم دش

 (توملاوةنكسلا نيب قرفلاءابطإلا ن ءالقن تايلكلا# رش يف نزذلاو ق نعل باتفاق ,تيمب واف
 ىنطابر ادعو بلقنادق هفك يور ناف ههجو ىلع ضيرملا بلثي نااه دحا عشت ةوجو نم

 - وه

 . 2-0 5 0 . انا م 6 زن 1
 ىدوهن ىلذك نركب ملن أو ثيم وهن كارشم ريغر مح 11 كو قوف ئأا:>ارلا

 و

 الل قي ضينياق ءاكانه دجو نافو ةياراطو ا ةيتمردما : نيب دولا عضوت نا'هيناثو

 .دجو ناف توها دنع الا نكسوالذ امئاد ضيئياةرد عيادنلا ةلليلاعلا نوب نالها الو

 لذ دِدو رفوليلل أنو لو ىدعيضأ يربط ا سدهغي نأ اهعا ع كيم 9: هلا 6 ف 7 5

 'خ تكرم 86 ةرعر يطأ ا! ىلي امهدخو ن اف نكسيل نزح 0 ١ اهكرتي رليلعلا وب د يف اهو وأ اهفصن

 قرع نيك اذ, نعل وىنافاديدش ازمغ ناسالا كتي نيقزا ان 9 !اههظاحلوأل اولا نئدروهف

 قادر“ !:ءانرشم جاك نافئن رينيعلا ن طا قلارظن 5 |اهب داسو الف ةالآو 0000

 مث شغنلا ةياغ يف سشوفنم ن طق :فنالاو مخ ا ىلع عضوي نا اهغب اسر اسوالفالاو 7 ئىدوو هذف

 مدقيد م ام تيب يف ناذلعلا كد نو نااهنس اذ رالثالاو ىحوهف اطرتم دجو نافى طقلا فرظني

 كميه وهفالاو يحوم ةينيعن اننا يف ْنوا 3 ا ٌءر نافج ارس هرظان ١ | ظ

 !ارطنيو عو لك !:كريباطربل نااهعساتو ظ دحو ن واف رطنلا ىف 00 و ةينمع لاز ٠

 مد دجو ناج العلا# اوصل ب ملعا هلل را ان قاسم نبا سدا ا
 مسيل متيسسيسسلا سس لل ميسا مدي ادلل همسسبسبا يسيل سسسم

 «نيجادولاو نيلافيقلا ن رم وتقتلا ةيراككلفدو هلال ولأ مه يأ كو !ةردحو بلاغ ظ

 جالع



 ا نانو"

 ةداحلا ئالبلا لم ماما نايل تييطللا ريتا فاضل يضخ ان نيقاسلا هم امج

 0 قار ةرلاريعشلاءامو بالجلا ىلع هبرصتقيو ةريب دت ىفطلب 8 شلا لاق سأرلا نة دام !كزنيل
 0 نقع كاب نودنبي نا بجيت ةيمغلبلااماو نخستالو غام دلا ىوقياه مدشيو نيكلاع 6

 ا ١ ةدقافيف ناك ديو مف ه منلا تشي وار ارق وركتو ريبكلا ١ نوي روط' اقل و لفل 0-6
 تميس

 هم ةبكاششدسل سس

 ْ ا اكرم 000 ىف جالعلا اذهو عوفلا كرمت دعوا ' ارقيف ج رابا ند نآيلقو هدب ةسوطخم

 1 ا ةداما ليدي ع 1 امدلا ء مح و ببتسس اذه دعما كر كوب

 ١ د 2 0 را 0 ا لانا ا يل

 1 0 فاتت 3 رس /كياطل ميز ااا 0-7 0

 ٍ ا ا يب و نعل ا ات

 ا ١ عر ءءاللقاي يرس تكولرشكلا قايرن ني نامل © ام نفسي علبلا ل ه1١ذاو غ امدلاو

 ١" ىوقيو دو غامدل !ىبسل

 ظ م لوقسيولارذ 0 راياي 2 0117 ككل اورو | ممل رار 2
 ٠ ٍ رب د قافا اذاف اهربغو ةيناسفنل ا هلا ةزلرح

 ا ا -مسسل

 ةمممسلل رهام 11 املا سا

١ . 
 1 .عيشلا لاقانه ىل للا لل ةهئانصأب عرصلا ىف ةرو تدم تاحجالعلا نينا مغلبلا ن

 ١ مهتم انيأر دقو ملسيو شسوهنا مث تبل نبوهنيي قرفيالف ناسنالا تكسي نأ ضرعيدق
 0 طوقسلا مامث طتسي ضب او مؤينرهظيال ناك سفنلا ناف مهل اح هذه تناك اريثكاقلخ

 0 راخبلا ضفنو مجورتلا ىلا راقتفالا ديدشب سيل مهيف يزيرغلا راح | نوكي نآهبشبو

 8 كب ند غلا جالو فر 0 0 قد 8-5 سس 2 انخ 00 دي جد اس يي | درب -_



 ا
 ١

1 

 ( ع8 )

 توما نم ككشملا نف رخو نا ببحتسي ىلذلو نربلا نمدل ضرعامب ةنع يناخدلا

 00 ا سو نيلاج# ةركذ اذكهو ةعاس نيعبسو نينث ”ا نم لق أالو هلاح ا

 ةينابصعلا ا الاو بصعلا ىف اهيبس ىتلا ضارهال !ىف سم م لا

 فرعلا ف وءاخرتسالا قس لاا ل كوزاةفر رابتر مويس صوان ؟ءاكرتساه لانا لاق ٠

 اصوصخمالوق ل اقي دقو اغاط ءالوق ل اقب دق سل اغلا عمششلا ل | 8 الورط حرتحملا سيول ءاهرفلا 9

 اما و ناكوضع يا يف ءاخرتسالا هيلع ل ديام نلع لدي دقف قلطملا لوقل اىلعام
 ةبقرلا نم عودتبملا قشلا ف نوكيا ةنمفالوط ندبلا يش دحال اماع ناك اموهف ص د

 ةغلو مدقلا ىلا سأرلا نم قشلا عيمج يف ىرسيام هنمواحيتع# هعم سأر لاو هجولا نوكيو

 ا ل قش ىلا مهتغل يفريشب ملفلا ناف لونع لا [ذه] ىلع س!افلا ىف لدت وعلا

 فكلذو حورلا يبا هلبقي الوفعلا نكل هذوفنواكر 210 يع : .ورلا ذوفن مد دف

 ينامكةياغلا ىف يذلار ا ىتح طرفه جا زم ءوسلروكذملاح و رلاوضعلا لوبق مدع ىا

 طال نوم ةرثكأو ل اناوك امهياكو انج يظر واردرأ جازم ع س نعرتد ؟ الا ف ىل ذو قدلارخآ

 ممصسسسل سسسسل سس تسلل | |ا1١ هبل بسلم ممم -اتشسس -مسنسسلل

 سايح

 ا همس هيجي

 قلد كاوتد امالي ةبوطروادرب ةكرج !ن الطب ب اتسل لي وانة دالبلل اعمار كل

 ناك نا نب هنما دحاو اقشوا ندبل ارتكأ تبا نيد اكو ني رمستلاب هيفالث نينو نع

 #7 رع ا ل 0

 هترثكب دسي طلخل امأ نأ دسنال أو او عطقو ةوادادسنالام |ذوفنلا مدع و دحاو وفعل ضرعيف دب ال و

 حمار !ايوضعلاىىلا يئاجلا ب صعلا م اسل ىثكمدرب نم ضايبقنالوأ عيمج الوا جحا نارا كاف

 ديدش ط اغضنا اهنهث دحدف برضوا طنولا تكلذ لاو رب ىادلا اوزب هلاوزب لوزيفج راخ نم طبروا

 رق

 ظ 0 مي كالا 4 هنأو هوا نابايإ 0-0 زالءوس يا ول 5-5



 (هقع))
 ا 0 ا سلا
 را هوو نييوضش دمتم ايجطغابط ةرواجلوأ

 1 ىناجدحا ١ ىلا تارقفلا ت ! اماذاض رعيامك بناج ىلا كف :ارقفلاىدحالي .هوأ ةكبقو هص سم ظ

 فلخو ! مادق نو ىلا هاو ةهجل 'ىلت ل ااهنم ج راخلا بصعلا طغضنيف ةافجر ا ةلينو نريقشلا

 ظ سلع شيل ىاخ وم ادق ,ناج يف تارقفلا ء ءاقثلا نال طغف الدي دمترم الارث ا
1 1 

 دادسنالوأو اييفادلا ارهوج ظابط مرغل م اسما ضبقني دقو حيرشتلام اءينررقتا هلولع بصعلا 0

 سم لل سس _سسسسسل مس سستم سس سس جس ساس سس ايا سس سس

 ةروزوضلابف اهبعشيفو ا تاطقسلا دنع ضرعي امك با .دعالا تبانم يف مرولاك غدا ابار

 ةى احلا ضاومالا نرحب نع ن نوكيام لا هلا نصو ضابقنالاو دا دسن الاب ح ورلا م اسم دسي
 : ةاييلاو أ :'ينلوقلا فو عرضلا نمو ةتكسلا ن ه لقتني دقوب اصءالا لا ةدامللاهب لقتنيف

 ظ راافلا ىف 10 يي و ا ةنمزملا تايمحلا نمو و محرلا

 ١ بسح نيلعالبلةاليلق يسرولاو ةعفد عطقلا يأ هضورعب مرو نع يذ يذلا لافلا علبقلا نعينذلا

 |خريغلا عنميفاضرغ ناك اموةكرحلا أو سدا لطييالف الوط ناك امو ةمروملا ةداملا بابصنا
 تويللا قب واهنيي ةلصتم تناكي تلا ىرراجملا نم ه يةست تناكي 1 ءاضعالا نع ةكرسل او ١!

 مدشسل ماتمنسسسل يس سس سس 1 نافل ااكتس

 .ىضع يف تناك اذا ةراحلا ةداملا نال كلذو عجول او نيمعلاوددمتلابر | راح أمر ولا فرعي عوطنملا

 وضعود يذل لا دبملا و ودع ذ ن اكاذا اصوصخو اديدش انام ناسا
 بسم سس سس سس ل مم صصخسببسلا سس صصص سسسسسخ عسسل تس سس مسلخ سس بسب صصص تصصس٠٠سص سيسي صسصس سل مخلل دسم سسسل

 هدي د ميمي نبل ا شديد تيا نب

 ممممو د الوخرلاوراح - 0ازيف نع نوكيدقو ةيوضالب ءاوثلا نم نوكيدقو رمألا

 مسح سسسسسم عسسل سم-لل

 2 رسلا ةدار دنع سحتليلعلا و )أ ليف ده أ: نحوك الو كرجلا أادنعد ادزيزيسي عجو هوردخو

 "تريس ن اما نأ ياه كي عش ف ىف يلطف كا امان اذ كدمعت عضوم ا دكا ذيف ةكرأا

| 

 نع هل اعن اه ناك

 انسل ا .سسا5ش1ب ب :ُبيِيب ل م س ص ل سه وب سس سس سس ل سس

 ةكرحل او سح | هيد أد هه ءاريغق الا ى 0 سحع بصع بعش نم ةبعش يف مل اذإا

 'ةبعشلا لت ما 5200 وف كيل أي يب ذلاوضعلا مالو .ربب نم اجولفمزيضي يا اهنم

 عيشلا لاق هجولا الا نددبلا فصن ملف ى قنعلاعاخن يف ةشدح | يف بتيسل لالا كس



 ( عاما )

 طوستست نا دعبتست الف غامدلا يمسق نم اضيا تبنيوهو ىلذك نوكب ال فيكو

 ىف ذلاو أ دنا ا لبقاوهيذل | اول قمع اوف اين قلق | ىلا ةاملاف نر هيفيرتفلا هيلا
 تس حا اح سس ل ص سس ب سلا

 قف ا م ع تو دحايف ديو ليه و مول

 مس يي يس سس ا سس سس ص سس ص حسب سيلا:

 عيدج يف 1 ل 1 ع كافيا أر ناموا واوا

 لودح هنن ا املاعع فلل ىلع اعما ن 1 نوكي نإةيدول# جاوا لب نود غ ام دل |نوطب

 بشل لاق ليس ل يي يع بي يذلا بلصعلا كلذ أدبم ل أجالعلاب هجوتي

 دالبل ا ! عيبرلا ف ضرعي دقو ءاتشلادرب ة دش يف ضرعب يلاغلاضرعيامرثكاو

 جازللالمبا مةرثكل مهسّور نم ةعف دنم لزاون ليبس ع ىلع لودعلو ةنسا, نيسدخ غلب نأ ةينونجأ

 ضبنلا ىعض ةوقلا ةلعلا تكهنا ا ذاو توافتمعوطب قيعضج ولفملا ضينو أو الآ علا

 فىعضلادجر هدا امبرو ضيبارثكالا ىلع هيف نوكيلوبلاو ماظنالب تارتفهل تعقوورئاوتلاو

 ضرلوا هعم ناحامير عجولو ام دلاب ذج نع قورعلا عضوا ةيئاملا نع مازن نعتبكل

 جولفملارخ الاوراثلا ىف هناكال تشم مل افلا نم ميل لا قششلا نوكي نا ضرعي دقو ةثراقيرخآ

 نول ىلع ةجولفملا ءاضعالا نم ناك امو اطقاس درابلا قتلا ضن نوكيف ملث يف هناكا دزاب

 0 اعل د هفل اخي اهم يسع عرج

 ٠ *ثد  عحا دغاءاءااعلطشسيايسل ماب مم

 0 اان نال لاو 2 0 قط اولا ال جلافلا بجوي

 ىوقيو مرولا جالعب ملاعي اعييمرو و ع قاد هرتلا لا ايفتسا كالو الو نك اهدال ادوضعلا

 بصع )| ضارما يف كى دبصق ناوكي نا بج ع شلا لاق ةداطلا غر فتست ى مهل ةسيل جا ايوطسلا



 ( ع
 1 ناش يال رنأ اارخ وم دصق جالتخ الاول اغلاو ةشعرلاو :هتلاوو دخلا ىنعاةسمخلا

 رع عب هباولا نيل اذ ةيوق ةلعلا تناك ن اف عباسلاو عبارل ا! ىلا ةرخآ ليرمالا لوايفةي وقلي ودالا

 كفولا اذه يفاهب م الن فعل 1 ضني و نيلي امض ةفيطل ءايشا ىلع هىصتقيلف تقولا اذه فو

 لوايف جولفملاب رضتقي نأ بسج# هناف مهنا ذغرم ب دئاصاو هي دوقلا تاغرفتسم اب غ رفتسا: كلذدعب مث

 مدلااماور دنع عبارلا ئلافةوفلا تلمتحا نافةثلث نيمويل سعلا ءام,بالج ل ثم نلعرهظيام

 جافتنار 3 اكادقلاب ناولللو هجولة ريد طانغاب ! د مدلا ةبلغ ققحت دعيالا هيلعرسجت الو دصفلابف

 غاوفتسا ن امال نؤوساب هرادقم لبريثك م دغ رفتسي نا بجت الف كلذ عمو جادوالا

 ثجوتو مغلبلا بلغبف درابلا جازملاىوقيو ةيزيرغلا ةرارحأ صقني تفولا اذهيفريثكلا م دلا

 الولف لاو نعل لامعتستف مغلبلا ل اف هلا بيس ناك ذاام ١ يا مغلبلا ام امل لفرط ىاصرا ةافايو

 فكسخو وباب ضرملا اذهل 1 وا يف ةعانصل الماك نم ةطسوتم ةنقح ةفص ه ذهو ةطسوتملا

 نحاو لك نم نسفركلا,زبو ين امركن ومكف ك دحاو نك عش ودا ةادويكلملالاباكاو
 عجري نأ نولا ءام لاطر اةعبرا :عيمجلا نمي هقاب قلس مهار د ةرشع ضوضر .ه مطرق مهار ا أ

 رمحاركس ةيقوأو يرن ةيقوأو 0 + نهد ةيقو اهيلع ١ نوقليو ط درو ىوصن ةئص لو ١ ةصد و دكان

 ٠ : 000 وهو ب نأح 3 دقو لمالسو

 دسنلا 0 سس سس سس سس يي بيب سس ا اس نس 007

 (نلووت 5 كبل ضم لو لك 56 070 1و 2 0 1

 ١
 00 0 ةعتلا راج ابتدا ىف

 ريبكلا ىالوص الابار هند 5 اهنم ل لوقا يه 6 ! تاستفملا ل معتست تار وك نبال( معيسأ ثدي

 د سس سس

 جنايز مصمم نومناو ارنا زو سودوخوأ نسا نم 8 ا ةديلسلا ياحب. ذل

 ج رابالا بصح# غ رفتسي ضرملا ىهننم دنعو ماتلا وعي دعب يف مدح .-ءلوبرم دروو



0 
 0 بسسس سس بسسس مسسسمسسم تسسلم سس هةسسم- له سس مست, سلسال

و تاتا تايضنملا يل ١! داعي مث ايذاغول ج راباو |
 ناف ضرما هدا م تيقباذا كلاذ

 ةدحأ و حف د ةيلكلا ءاهغار رق رذعُتي بصعلا سفن يف ةخقر ان تكل 'اك ال ضر ىلا اذه :نآم
 هد ط تكس شلل ة سل

 لك ترق) نإ او سو دوخوطس لاو جرايالاب وقل لفيرطالا لمعتسيو غا ؛و غارفتسالا 1

 ىنئنم بح ةفص هو نئنملا بحك ل اهسالا ةيوقلا ىاا ةيوقلا ةيو دإلا تلمعتسا عيباسا

 لضمرحو رئشواجو قشاو يينربكس مهارد ةسدخ ىلب 00 ده مد انصلا لمااكح نط يوق

 تو رزناو يبكمانسو لطنحلا محشو قر زا لقم مهارد ةعبرا دحاو لكن م يبرطوقسربصو

 نارفعز مهر د ىصن دح او لك ماينومقسو رتس ديب دنجو نويبرت نامهر د دحاو لكن م

 فاركلا تعا جس يالا

 1 دلل 1 2101 1 ا نار15 ال اكل 1 1 1 1 ا لاا تك ل2 3 كم اللقا متل مس لا

 0 يرن د نوةدر 5 5 ا

 دكتلسسل >> حلا سس سم تس سم سس

 0 , مني راع الا يبا كرفت , ال ياك اواي هود نمت نويبرف

 010-1 مسمي سمسم مشاشاش سس مييسسس سمينا _ب حلل سسسسسللا سس سس

 ١ ا 0 0 م 0

 عضوملا اذه ى نود ها ثدي ن ا

 5 ءانضتنا| م 3 32 ورتعصلاو لفلغلاو

 مع نا مما ىرع نم ءرابعلا تاي يل د للا معو و ١ تقولاو

 ا ملل ادع ١ م

5 
 "5 ممكتولا موعأر ريخ ن أو شحول مو ريخ نم 5 ارو 5 فكل

 ةدعلبلا ضا ارمالا ىف ةيص اخ هليلدعتو هترارح ةدش عمهنوغرو لدرخلا كاكا نرخلا ةوغرب

 ناويحل أ موتعل رم ق ٠ ٌقثو ةءا يطمن هوا ةيوشم ةيبصعلا ضارم الا بأ ا مي اديصلا مومحأو

0 

 نئنملا بح



 7 1 0و

 كة
 ّ 0 ا

 ديس سم د د د ٠852 شيلا سل محل شا ٠ سا بايت _ هييسابل

 0 ا ال 5-8 0
 م م ا لااا ل لا ا

 ندترقلاو ردتكلاو ليبجنزل او ليكطصملا غفءامهو ع او ةوقللاو ميلاف !بحاص ىارثكيو

 000001 تالضلاو ةيامدلا باصمالا تو تانولرلا ليلعنأ كلذو
 ب : 0 يوقثب كك دولا انهي هدرا 3

 ةمد-شسلسل

 تل تح حس حت

 2 ارا وم

 هد سس سس سسسانشنشنشٌ بجبجسياس-س تسسسساس سين سنسسنسسلمل سس.

 أاهيف دي زامبرو ءزج قطن رتس ثيد دنح ع أوس ءازجااهر رد ا ةرح# قبو هيأ

 نقبي ننحر يثكح ءام يف خطي تاللدملا ي نم اهوسأو ما 4مل هدو اناووا ب زادرخوتسا

 ناكتذراو "ا باعد روتيز نم ذختم تيز يا تيز هفصن لثمب هيلا فاضيو هفصن

 نيج اذه ,ارتح ننأرلائ اء بصي ىل !دكول اراح ةيف ن نيس ل واحلا نام افينع

 جسنلا ضعب يفو بنراوأ, | عبض خبطيو ا تالضفلا 0 0
 م1 ق يان عظويواعمامهملطوا تدزوأ» ءام يف ىلبج دل رع اناوه و دوا

 نا وي ١ ًارهنب اح ل هيأ ًارهنب لوح قزغلا 07 ع ع احوب ثمو | هول

 ارتاكال لجو نوب رفليلت 00 يسم تيز يف سلو | هيف ندع ةو ناك

 لال لوا ناالبو دست نوير رف ليلقو راغ هدو |طسق ىره دو عمش ى + قو ليلفذخ دو

 شدنكلامشر رثكيو هيلا ء ياواد ةءالما افلا نم م عفتني هب ىل دئاذا هلا مح ةاراطلماو

 ا 1 لا 5

 ةبجوللال الكاب اددس مستفتل نك ويبرغلاو رثس ديب ل اردعلاب 5 000

 0 01 ةبطرلا ةرخب الا اهنم دع اصتيالذ ةدعملا نيل نايلقلك اك عوق عوقيو للعل ١ يقبل



 مقل

 ًاربلا اوبراق | ذاف اعم ةيصاخلأو ةيفيكلاب ةيوقيو بصعلا نيس ريبك كلاب ولا يملا 3

 راسل سلا يل برس زرت ةاج اولا ا ءاضعالا اوكر را اواني قلل

 ينبربكلا ,كلاو علا 1 ءا1ا لستفيو تابضايرلا هذه لم هئاوغىنمن 00

 ادج عفان مهف انأ يف ش دنحل 1 ناملعاو حيشل !لاةةزمريغ تفرع ةئئان تامعل اذار

 بارشلاو هتهج نع ةلعلل ةلعافلا داوملا فرصيو غامدلا ى .ةني هنال هرج يرجي ام كل ذكو

 لامعتس او بصعلاب ءايشال ارضا هنمريثكل او اهلكببصعلا ضارم | نم ا دج عفان قيتعلاليلقلا

 نتحرتسديب دنج هلثمب اطولخمو ج رايالا يقسيف مهجر دت كل ذكو مهعفنيامم ىيبرملا َج 0

 لوصالا ءامب عورخأ أ نه دىقس كل ذكو مهرددعب مه ار دةئس نزو هنماوقسي نا اوغلبي

 هيبتا قمع انني ال واني ىلا رثلا نم عفنا مهلعوشالوادج عفان

 يدنهلا قدنبلا يا ةترلاو نينرم مويلا ىفذخا اذا اصوصخو ءالطوابرش عفنلا دي دش اضي |

 2 ا و كا 7 :!ىنصملا لاق عفنلا بيع

 ا ازال مرسول اما 00

 درو عد عجو عم 5 نوكيف تب طاخ يا ند هك دم

 0 يا م را م
 هدي مم  ء:مك ل هسسييب مسدد يمس

 70 هه-طس سس

 2 ارنا جدي 0 يس 0 يستوي

 ك0 ااا“ ضل تر يس ع زي

 ع 0 32 3 7 0 الاك ةنفجم 0 0 0 1 تك ل 2 3 نوكي ا



 ( مرعب ه)

 - ابيفع ضرع امك ةداملا لاقتنا ليبس ىلع ارثكح ضرعي يداملاو عمنا لاى شقو ةفاحن
 ا .. ةبلغو ةنوطرلاو ةداملا نادقفل يذلا اماو ماسرسلا بيقع لا نين اقع ىيناوشلا

 1 مدقملا ابا كراش هيلا | لا عمتجمث لوو هش 0 اوطمتن !كلذ نم نود نساعل

 3 ليو و بيطرتلل ءاتشلا ف لوطن اهنار انوالا لاح م امل كيتو انلاىلا

 0 ةاخ ادمربغاهن الو اهطافل يخرتالو منعنا يزل ةلاغلداماو بصعلا لاح ىل -
 ظ مي رع ردد اناوجرغ رع اا هيف ةعقتتم ةيراس ٌةأذا دم ىيللا اردوجل

 7 ةعرسب ل عنب عرصلا 00 اين قرفلاو هلكر دبل ينشت عررصلا نا امك

 > تاعضرملل ضرعيام ب طرلا /سلاو نمو اهملعت قورف : نم كل نريف 0 اوداب نوكيدقو

 ' .٠ ضرعيام نمو راكسلل نضرعي ام هنسواهبف نيللادومجوراثو الل ةينبللا بسيطرتو يدثلا ةرو اجمل

 ١ ةرثكو 0 نوط ةدان تاما يول رع د ترك
 | . ةطاغلاةديدشوةيصاعب تسب ا.هطالخا نالو مهيولف وامه دابك وقل هنع مهجو رخل هسيو مهل 1

 تايمحلابيقعيدر 'ٍ يدر تشتد نايبصلل ضرعيدق هنا لولد مهيفى درمالادحالهسيالف نوغلا ابلا امأو

 5 ةعفد نوكريو لافعلا حمس ا جر انر لف ميشتلا كدت ناام ويا ى'حابرلاما كاملا الا

عاك صا خوضع ين لوذالا ماو ل هرسي قر افيو
 ١ لير فرحت ا رو دنع ة د

 ميرنا قط ياكم مح ءرلا فة دس اف ةداملا يبا محر 1 افيبنكلا هديك راما

 ! 3 امنا رية ر زكاذللا هام العب كار وكذكلا نم اك ان ناك ياذا كلذ قرير فرعيو

 ُ ادفكوم م م وف غارفتسالاو ىتالئمالا ى نيب قرفلا ءابط الا. نما تاداكلا رمي

 0 ظ اههيناثو ع عوش دعب ايش ال د لا ىشالتلال ل قالبلت يغارفتسالاو أوةعفد عقي د الدمالا نا اهدحأ ةعيرا

 ضرع دعم ضقني ىغارفتسالاو ا كفل ار ذم صني يئالتمالا نا
 ا

 َ انا نودادلا لبلد مضرب ام برشتي ال ىئالتمالان ؟اهنلالو اثو تابوطرلالاعتل اعم لوطلاو

 ةبحوللا بابسالا مدقت اهعبارو هنع تابوطرلا للعتلهياع عضوي ام بوشتي هناف يهارفتسالا



 ( عاب )

 ةيفيكك ث دحد يمسلاو يغارفتسا هنا يناثلا نمو ىئالتمادنا لوالا نم ماعي غارفتسالاو'ءالتمالل

 ضابقنا عنمب يبل[ ض رم مسنلا ضعب ينو ضرم د دهتلا لاق باصعالاو غامدلا كنت ةيمس
 فيل يا فيلل لالخ يف ةعق اوانهه8 داملا نكل ينشنلا بابساهنيعب يه هب ابساوءاضعالا

 جيشلا لاف لوطلا ىف ناصتنريغ نم ضايقنالا ىلاوضعلا عوجررسعيف تدمج مث لضعلا
 لوقادحاو سنج يف دادضالا ل وخ لوين | نيج فل خاذو ينغا نيو اننومتلا

 عم ناك املف نا دض امهو طاسبنالا هعمر عي يشمل, ضابقنالا هعمرسعيد مننلا نأ الكلذو

 ةكرجملا ةوقلار رض امهسنجف هسنج يف هلوخ داصاو ني دضلاك ان اكرخالا عمام امهنم دحاو لك

 ةدوربلاو ةرارعلا لوخ د لموهن دحاو سنج فدا دضالا ل وخ د ام او اههبف ةرورضم اهنال

 هزه برهف ةلضعلاو ارتولا ًادبم يف عقو ذّولوأ ةسوسحم أ تايفيكلا ىف امهلوخدل ف يكلا ةلوقم يف

 شيلا لف ايقنال ارسعيف ارز ديلاو رتولا رس دحب ار وياك يلم بكلتا سديلارل

 ندمتلا نذمتلاو زازكلا ىبشل ألاف ةلوط الة ضرع صنيو هغطع ةيلعوبسعبف ببضعلا فج ا

 لنضعلا ىف ةَقأل ضبقنت نااهن أش نم ينلا ءاضعالا ضبق نع ةكرسملا ةوقلا عنمي يبلآضرم

 هب نيرو ازار؟ى ولوني ةراتف ةغلتخ# ن اعملولع هنولمعتسي دقنراركلا طولا او بصعلاو
 اعيمج نيتهضيل | ف اماو ىلخ نولاوا ما لو نول اهددميفهوقرتلا تالضع نماث دنيم ناكام

 لوطلاىفادئاز د دمدلا نوكيف ةسوبيلاز ازكلا ىف بمبسلا ناكن او لاق مثددمتل كلازازكاولانامبر و

 رسعيف ذفانلل ا هنم تضبقناو الوط دادزا تابوطرلا لالعناب اضرع تيصقتنا الط لبضعلا نال

 كراع 'بلضتلا ناعا اذااصوصخو ضبقتلا ىلاءاضعإلا ل قن نع تفعضفاهيفةكر م اةوقلا نوفن

 هنيعل !ىدحا قبطنن الو.نيتفشلا ءاقيل |نسحع ذلو دجاو بناج نم ةقزبلاو رييتم اجرخبف

 0 ١

 لذمل

 يو 0



) 8 120[( 

 0 امي اخ ؟اخرتسالا ناب امهنبب قرفي منشنو واءاخرتساام ااهببسو دح او قش يف ةلعلا نا ضرغلا نال

 ١ نيلي ايم يلف هتبلفو ةياضفلا تابوطرلا ةرثكحل ىلذو ساوحل | ةرو دكعص نوكت
 فالخب ةفيطا ةب !ةيلطيرف 3 7-0000 0 ناكلا و 500-00

 يس سلا حس سل سلا يح صل سس

 0 0-0 م عطب ةيييشم - ية

 ١ نانيتلل ةهبنجل ا ىف نوكت ىتلا دقعلا ةيينشتل !ةوقللا لطبت ىانوضغلا لطبت ةظيلغ ةدام

 ١ 00-_ ري فىقفلا 0 يع واط وادع ب |

 ١ - را ا تا ابرخآلا
 ا 001010 را يملا اساسا

 نيققحتملا بطق لاقو هلا بن اجلا ىلذكالو تأ ناو ةفآهبن اجيف نوكي ناودبال فّوملا

 اسي ئري يذلاو يلم اود ءايفاوم |نا ءابطالا ضعب لاق تايلكلا- رشيف

 عمتجيو هسفن ىلا هب ذجيف فما حالصال و اب بسلا نا اذه يف ةلعلاو لاق ضير ملاوه
 1 ضيرملا بناجل نمل قثت ةداملا نا ىلذ يف ةلعلا هيوساص نب لاقو ميه

 1 لطبين اذوقللا ف بجي سحلا نال _كلذورهاظوداسف لوالا نا ملعأو مجمل !!نناذيلا :قلادليمتو
 هيفرهظي مل يذلا و ةسح لطبدف منشنلاهيفرهظي يذلا بناجلا ىرن نحأوف لا ارامل

 نبباهلاقام ماو ميسصلاوه ينشتلا نم يب الاوفر اوه ينشنملا بن اهي افهسسح لا طيب ماكاذ
 عامتجال ربع : يصلان اجلا ن ذجب هَ ,بشنلاو ةيينشنلا نون ةيئاخرتسالاةوقللا ىف صيامنافهيرسا

 ا ا ل للا تعا د لا 0



 ١) عبو (

 رداب ذئنيحف ع زا اوفتكسلا تانلافتبن اهبليصت كدة لاما ةتكسلابر ذنتاماريثكلب جل فب

 اجناهر واج ناف مايا ةعبر !نيلا ة اجفل | هيلد فاخيوقاملا نا مهضعب معز دقو يجوق غ ارفتساب

 ضر. ةشعرلا * قنصملا لاقاهبرذن ةوقللا تن اىدق ٌةيوق ةنكس ب بسب كلذ نوكي نا هبشيو

 ةاقئلوضعلا نال كلذو لسا نولاؤبطغلا:لقث ةكرتش نوافارا تابثوا ةيدازا تاكترح

 هنابثانعواة دارالابوضعل !ىكيرحت نع ةوقلا تزجعو تفعضا| ناذ عبطلاب لفسا نيل |ظبهي

 طالتخالا ث دح يعيبطلا هلقث ببسب لفسلاو طوبهل ا ىلاوضعلا ىلذ ليمن اكو ةدارالاب

 ثدحي امك ةوقلا وعشضلاما ىلذو ةلاعء ال ةمعرلا لصحتف نيتكرعلا نم جازتمالاو
 هةميسسباي بيساو سسسل_ نسل سنس _ يمس ممم سلا

 ءاخرتسا تناكل تمكحت- اولاهنال مكحتسي ملاذا ءاخرتسالا بابسال بصعلاو لضعلا
 مس مح لإ يمس رميح مس بسيسس اسمين سيسي سس

 ةلالاو ةوقلا مى | امهنم دحاو لكبر ضيب ررقعلا عسلدنع ةشعرل ايا ض هرعت ايكيا لاما

 ضارتعال تفعضااذا ةوقلا ناف اعيمج امهيف اماوُل الا ىفواةوقلا ىفاما ببسلا جيشلا لاق

 ةبطاخموا طئاسل ىلع ىشل اوا لاععضوم ىمرظنل الث اهعزفم عوش لوصولو ا فوغخلا
 تامرح ماظنل شوشم ع زفوا مغ مةبناسفنل | ىوقلا ضبقيامم كلذ ريغوا بيهم مشنحم

 اهبابسا نمو حورل |ةكرحيفافالتخا ثدحيهنإل ىل ن لعفي دق بضغلاوةشعرلا تضرع ةوقلا

 ضرعيامكض رمال !ةاس اقم ىل ذكو عبشلاو ءالئمالا ىلع عامجلاةرثكةوقلا ناهي ا ليبس نلع

 4و غلبي الو ءاخرتسالا ضعب بصعلا ىخرتسي ناب نوكي دقن لالا نع نئاكلا اماونيهقانلل

 ءاملا برش ةرثكورت اونملاركسل اوريثكلا ب رشلا دنع ضرغيامك ىيرحتلا دع كككس امتيالف يب افلا

 بابسإلا نع ثد احريثك ءالتم ال ددس باصعالا ىف عقي نابو | هنقوريغ يف هبرشوا درابلا

 بيصي ناذ ةكرتشملا اماو ذوفنلا مامث ةوقلا اهلجال ذفنيالف ةض ارلا كوتوةمختلا نم ةمولعملا



 احا

 ا 6

 )؛ - و ١ 0 ال جاوب راحت 4 رفغقلالا

 00 2 ا 1

 ادا ليسنك سانا دي 0

 افيعض ناك نا ةشعر عماناصقن اماوان الطباما ةفآ ىسمألا سلا ىف ثدحت ةيلآ ةلعر دخلا هجولا

 ازخيذ 000 ولا الا 0 نييصنار وتلا ال 0 ءاخ 0

 1 ايديا ضعب يفو ةيمع" !!دتغفللا ( نمكة يمس ةيفيكلو اوأحور تسوي

 ١ 1 هاو و رلاهيفذفني الف بصعلا ءاره وج ظلغلو حو احاورلابه "رهوح دب طظاقلرا نوفضتالا مك لوا ةحسنلاوذهو

 ٠ .ناكطلخ يا نمةدسلو ار دخل ديلا سم قولا سايقلاب لجرلا نسم يف دخن ام ىلذلو انسح
 ردخأأع 9 ر خبشلا لاتلجرلا ىلع سولج ا دنءثدحي امكطبروا روأ 0 اهنا ىطظلع لهل أ

 ! جير ةيبس جالتخالا اقدي تعمل :ر ذنموهفار اود بقعا مث غ ارفتسالا هلزي ملوو ٍءضع يف + ماد اذأ

 ا ريشلا ل جبرلا ىلن ىلا للطعتتل تنل ناجل نماهب قصتليامو ثالضعلااهل كرحنت ذظي ةظيلف

 ١ ىنانسالاو ةدرابلا نادبالا ىنالا نوكي الهثاو لالختالا ةعرسف صير نمهنا ليلع ليلدلا اما

 ٠ اهناوهف ةظيلغ اهنا نيلع ليلدلا اماو تانهسم اهنكسيو ةدرابلا ءايشالا برشو ةدرابلا

 اصوصخاريثك نيا كف الا نم جالتخالا ضرعي دقووضعلا كير تبالي

 00 00068 50 ا

 مار حس سي سحساب 5 0



) 6 
  تمسسسسل سمسا سس م صصص ب مستمتع فسصسلا 2م ممم

 جالتخال |ماداذاو بر اقئماهت ام العواهب ابس اوةين ابضع ضارم ا اهلك اهنال اهنم لقنيلف
 ل ل ل ا ل م سل مل ع مسلسل سس سس سسسسل ل ل سس اسس يمس مسسم سسسصس سس سس سس

 ةرهسملا غل اهل اب دمكي و ةلوهسب اهنم اه دامو ميرلا ىلت للستتف تالضعلاو ندبل م اب
 ممم سمسم سس سس مسلم مسسسسلل

 متسلسل حتاتلل اه-اسسسم سلسل لس سس سس سس

_- 

 نا رك 0 52-7
 رز.داريعشلا ءام ىاركسل 8 7 2 | ريعشل | ء 08 لوقسيو ترق 9 لكدب نم ديد و هيف ساجب وف جرفنبلأ

 ربدملا خيل | ضعب يفواريثك ابيطرت بطريل ضيبالار كسلا عم ةبطرلا ةربزكلاو حان افسالا ل ثمب

 وسلا ةيصخلا هب نهديو نذالاو ىنالاف جمصببلا نه دب طعسيوا فيا ةديج ةهسنلاو هو ركسلاب
 97 1 ل نا نق َ | مل ١1 ةيوهسو ١11 ةرمدر 7 4

 وو دهيا مزليو علما ةليلق متو ارغلاو ناضلاو ناصح أمحأ ى امحللا ةهنومب لو دغيو تالضعلاو

| 

 جرددوبلا تفاضيور انج اوءانقلاويفدنهلا يل يطبلاو عردلا خمابو اارتفم مسشنبلا نهد يف

 اذاو تاريب دنلا ذهب ةلصاحأ ! تابوطرا ١ نم عوش لات الو بييط دلا ىف ديزيلة دلاو 2

 للا ضيا هجو هلو ي ًالتمالاو خ أ ضب يف و يبسبيلا |ىلءتطبروفيلالات حرش ا ارسنال سل ١

 ةبكرم نينيعلا نم ةدحاو لكن املعا نيعلا ضارما *ح علا نلف

 ىهو ةمحتلل | ىمسنو ءاوهلا ىلتام ىه نلوالا ةقبطلافتابوطر ثلذو تاقبط عبس نم

 ةيبنعلا نولب نولتت امناو اهل نولال يهوةينرقلا ىمست ىهو ةيناثلا اه دعبو نيعلا ضايب

 نضعبلانفوءاقزو نوكت ضعبلا ىو مادوس نوكت ىو ضغبلا وفنان ولتادبع (هنولو ةيبيتل اهتقمو

 ةدوطرلا هذه دعبو ضيبل ! ضايبب ةييبش ىهو ةيضيبلا ةبوطرلا ةقبطل | و ذه دعبو ءالهش نوكت

 ةبوطر يهو ةيديلجلا ةبوط هرلا اهدعبو اهتقر يف ثوبكنغلا يسنب ةهيبش يهو ةيتوبكنعلا ةقبطلا

 ةيج اجزلا ةبوطرلا اهدعبورصبلا نوكياهبو ةرادتسالا ةضبتح ريغ ةري دتسص ديلجلا هبشت ةريف

0 
 ى

 ها ١ ١



 ب م ا

 ( عمسم)

 ١ اهيقهئيبشلا ةيميشملا اهدعبو ةكبشلاب ةهيبشلا ةيكبشلا ةقبطلا اهدعبو با ذلا ج اجزلاب ةهيبشلا

 اناا سحاوللاكر كرابتف نيعلا مظ ءقول عع دوي لصلاة قبطلااهدعبو ةريثك قو رعتاذ اهنال
 ١ + 1 ووالد هدد اهتديت يسلم ل يااا م مسلسل ا بهسطظهنلاابل

 7 رو نم دخول يئارومان م 711 لدتسي نيعلا لاوح ا تامالع

 م د تسع ع اهلكشو ع عمم ب
 همس سلسل ال ل اك انما ايي هالات عسسل سس 7222-22-5 حس

 اسال نا يي ا شل كف

 س ب قرغي سجبيو يم ةرارعل اينغجت ةكرح ل ع فرعي 5 ل ند 35 2

 0 تناكاذاو نيعل اةثربالم ميج ناكفرار عال ةكر دل شبل احاذايا

 :اهتلاثو «رهاظاذهو اهتبوطرو ١ اهدربل ن معلا لك رح لقوى | اهلقثو .اهسملم هب الص عمف ةسوبيلل
 هل سلسال ا ل ع سس يس

 تناكانا او ةرارحللا يتعسو اه هروهظو ة دام ةرثكل اهو الئماو سبيلاهو الخف 4ةورغ نم
 -كديشسلشسلدلسلل د نا ا ع

 يا مدللةرمحل اذ ردع ١) نول نم اهعبارو *اهتد و ورب لئاع لدي كلذف ةينخ ةفيضبا قورملا

 اذه لكو ءافؤوسللةنولكلاو او مغلبلل سضايبل و اهثبلغل, يا ع ءارغصلل ة ةرغص ا 1 دلا ةيلغل

 ىنيعلا جازم لادتعال ع ل 0 اهذ الا ال | نم ام انبإب يف 4 رشلاوع طوعا هعرش ظ

 كا دي 00 ع '.طاماملا وقلي |ةرقلاو مما
 دسسسلا اس سس سس مس رسم مسح مديسسسلا مسلسل بس سمبل سا 2 اا سس

 تكساس شد سس محشش سس سس -ال7ص

 6-0 6-5 الئاغل اربقعلاب ةظحاع دم 0

 نا ياديعبلا كاردذا عر صقيالو بيرقلا تاردا نع ةرصابلا ةوقلا ترصق نايا
 ريثك اهحورف هترصبا دعبلا نمردق ىلا اهنع ليفي اداب ىلااجب د ميافملا يللا

 عاعشلا نعمأاذاف ة دع ابتم ةكرحب الاوفصتالو قرتالاهناو بطر اهجازمو ظيلغر دك

 لاه ايسد اسو هر دك ل لةاهحورف نيتل اعل أ ىف فعضت تاناكن او ىنطل او قر ةكربعلا ىف

 ال الل يور[ ربرحيلا مدد قلع نولي ةناتجلاوصملا اا اهب لبسي ام

: 1 1 1 

 22 2 6 تنال ا يح ينس خام

 2 ولا وا



 ظ

 م

 اهيلع ةدراولا ءايشالا نع -يعلالامشلا عفوا ىلاعقنالا لاس اههبانو اولي ةيوطرلا اوس ازم

 الل تالا 1 ةرهريغرماط سايقل ااذه نولعو جازملا ةراحرحل ابرز ضده دو دربلاب عفتنت ينل :لاف

 حسم نع ا دال فال نيود نبا

 مللي هسششصلششيشلشلشلنني معلا 9 ددشش هش يسسيدشدعسعسدسدببس

 د

 نوكتدفن يعلا ضارعأو ةكرتشألاو ةيبيكوتل أو ةح 5 اسلاوذي 5 املا ض ارمالا عاون |عيمج اهل ضرعي

 كىلذو ةجر ا 4 ةاخاقل | بجتلاو غام نأ | اهكو اشي ام برق أو ةكراشم ابنوكت دقو ةص اخ

 نيع ا ا ' دلا تي 0 بجخاو - حلا ا 0

 ةكر م نودي ضر كك سس أرلا ع اضع نط عوج اهتبوطرو اهتكشفاو ىيعلات اقبط نال

 ةدعملا ةكرشب ناكاذا نيعل!ضرم قولع ىاىدعملا ىلع ديو ماساوهف جر بلااعت احلا

 نوكي يذلا عادصلا فرك ذ يبذلا ليصفتلا ىلع ءالتمالاواءاوغلا,ل اعل افالتخا
 6-3 :ةلشزمأ هداج 00 8 نذل ةيبصل !!قددمتفجر ان ااعلاا 0 ءايبمعلا نارا اعوةدعملاكر افي

 0 حس مومو ةنراو عاملا

 م اكن اف نيعلار وغ نم عجول | ىو دتبي نا هتمالعن يادناف : قيثر لاو ظيلخا الفلا يئامجلا

 نوكنا هلقو در ك اليسب سحا ةدراب تناك ناو فئالا ىف ةكحو ساطع دجو :داح داما

 ىنيعلا سفن يفو و تنجو ف املاضرملا تامالع يا مدلا ةثراهالع * ج ناس جازم ءوسلوذه

 : ذه لك ىالقثو نيغ دصلانابرضو ق ايطنلا او صفرو قوؤعلاروردو:خافتناو قرم |

 سململا ةرارح ىلذكوريثكلا م دلا نماهُت الثم ل كاذو ىنيعلا ىف ةره دال قانا دام العلا

 ةرغصلا ىلا ةرمح ءارغصلا ت ام الع#*سأرلا ةيومد تامالع اهعمنرتفا اذا اصوصخو عم دلاو
02 7722-52-5 

 ةقرو نس 9 تاهنلاو يوارغص مدوأ يومهد ءارغص وهل مدل أ ةطلتخم ءارفصلا الكل دو |

 مدلاتامالع

 ءارفغصلا تامالع



 مغلبلا تامالع

 ءادوسلا داما

 ةجزمالات اءالع
 ةحذاسلا

- 

 (مم+)
 مسمع مسلم تح مسلسل مسسستسل تيمسسمم لا

 7 غلبلاةرثكلقث# نكي غايلا تامالعوأ يدسوبب وءارغصت !اةبلاغ ىلذز لكقاصتل هلق 398 دحلب عمق عم د

 ديجلا مضل دعو لا لف بسب كلو ذجلا د كر

 !ٍ 0 رف

 ةدومكحو هيف ىه ىذلاوضعلاو فتصعلاع 1 ىززلا تيحا للاهل ءادوسلا ف الخبرتكا

 1 عم تامالعلا هذه ةجذاسلا ةجزمالاد اطالع نب .يلل عماد ةلقو نيع علان ول ةدومك يا

 هم تسسما ب بسس٠سنتس

 لوزيودمرلااهبفرثكي ةيبونجلادالبلا نا ملعاو | أو اذه ص هرم دعو ف افج دوجو و ادع

 مهي اضعاو مهنا دبا ل جلختلف ى ذاثلا اما. و اهنرخبا ةرثكلو راهن اكس داوص ن الظل ليال فوم

 2 بسصي هنكا.اهيف لقيدم ءرلا نياخرق ذو ابل ا ةشيزمال او, ة.قرابل !ةاليملا اهأو ,مهعُت ابطق الطنأو

 1 توبللا كل نو لكبع رس للتي ال هنالف هند ١ وعص اماواه دومحو أهيف طالخالا نوكتلف اهيف هتلق اما

 نيعلل ض دبا دلت, دست ها ظيارت هنائسررتتلات ناسف أ نص عاملا م اسملل ضم ها

 مل سسسسلل ءمسسسم 0 ل ا ع

 يا ةيداب بابسا من وكبو ةبوطرلاو ةرارسحل ىف يرثكالا يومدلا دصرلا يا دمرلا هبشيف

 يرن“

 ا 0 ار ران اهملاو رابغلا اكلذك قر ديسم سم جم سمشوأ

 لالاز ١ن اف يأ ةسغمد ل ان نارك ايفر كلاي سعلا ف ةرخ الاس ابتحا كلذ نم

 ردكتلا خيشلا لاق لاق دضرلاجالع نم قيفخلا ىلا 00000 اهبن ةيعلابو ماهل 1

 كالبتاضا يامال ب ١ دكامبر قيفخل أدصؤتلا ن نمالرج# ييرجتامو

 ” اهيف كلذريغو ضي قغايثو نيلويطقتو اهتكرح نكست لو ١ ذك امي رو عرفتساورب هفوأمد نم

 ا بطر ةراح ةدام معأ ىلا ب ذجبف اهيلع ةث داخ ةطقسو اهب ر فكن دبلا نع ءاةجر اخت ابسا

9 
7 

اح م د نيعلا ىفرطق ةبرض نمر دكتلا ناكن او
 5 ديمكت لوفك امير و ةريغو |! مادح شير نمر

 اراح ءاسنلا نبل هيف رطقيوا سدعلا 0 ودرو نهدوا خوبطمب ةسومغم ٌةفوص وا ةيففسأب

 . درب نم ضرعب يب ذلاو ضيبالا فايشلاو ةبلحلا مسبطف ىلذ عجني مل ناف يدثلا نم



 نقلا

 عبط 0 هنم عفنيو اثلتمم ندبلاو سأرلا نكي ما وادمر راص نكي مل نا ماملا ةعفئيت 0 1 / 585

 كال عسل م ماعطل نم تاعاس ثلث دعب فيطللا با ارشلاو وبال

 للملا قراح ل دمرلا 3 هر 58 موأ دوبلا ن موأ سمشلا ى ىن. ناك ء اوس ةعفانلا هناجال ع

 مد نع ثدحتلا :كأ نال بلغالا بس دمرلل ف يرعت اذهو اتي اجلا ةرهاظلا ةقبطلا هو

 ةدام نع اههوعاو ةرأ ّ كا ىآلا وةراعلا دالبلا ف دمر | ارئكب ىلذل 000108

 وكت يذلا كانو عو أل مار اع علا ىف تدلوت دام نع يان لا قل

 نكاد يابعتلا . نوكي دقو عادصلا مدقتو نسأرلا لقثب ىتا هلقثب سأرلا نم ةثوانف

 نوكيدقو ةدعملا نم رس 02 ١ حافتنالا قبسيف جراخأ اهنا 00

 "1 ل مي ل

 دمر ةنداض سفرتي لف طين فوه دع هذه 0 لا مالع وأ امهريغو دبكلا ى رص

 هنالرظن هيفو ةردحلا ةلق عم سيرلل ددمتلا طرفو ةفخلاب ي عل ةيرلا فرعيو ةروكذملا تامالعلاب

 ثدح» نأ لمتح لاقي باج كا نكمدو ىب ل هرلاى لع قدصي الفرا مرو هناب دمرلا فرءدق

 كظيلغ ةدام نعرتكالا ف 0 9 ها كي و ةنخسم ربا نع هيلا 7

 دمرلاو راكاملو هلوقو»و لال [([و < ىةبقعلا دمرلا نم ىنملا اذه لاق امنا لافيو اةدراب

 ءادوسوا مغلبوا ءا ارغصوا 0 5 ان اك ير ةمحتللا ىف لب ةقدعلا ىامرو قي ةدلاى

 تهدي يسدللا ميدل

 يذل أيا دمر الازرتكتلج 0 د دال دذهدحأ ىنءةببسول*االدمرل !ىلذكفّةي اسوأ روأ

 يا
 كح "لا 6 5 ٍِو نا ملعاو 3 ةرصضامع اعنا أ نم قمم يف ٌر أيعلا هذه كدجو دف |

 ناد 0 0 ةعاذللا او ددمم اهنم هو. ةلاكا ةعا ذل, اهنمن نيعلا لف

 1 دلة د اعم د هليس أ نوهتنم دمرل !١عرساو حرلاىلعوا | «©:رثك ىلعةددهملاو

 لوالا ىف نيعلا هعم فخاو مضت | تصيب نون نجلا ىلع هلال د صمرللو هسبيا همطبأو

 اي نو ودع و ديف اعيرس لحتتو

 ايق



 ( ععم )

 سلا ىف لافتصإلا نا ند دعنا زا ةيوهالاورابغلاو هلاك ءالرانط لكم م دمرل اهل ضرع

 طرفملا ضايبلاو م ريلثلا ىلا دا لاو ءوضلاةرثكودي دشلاءاكبلا نم اضيازرتحملو ةديدشلا ح ايرلاو دربلاو
 بجيو يشن ١ كنك | و ةعضوم ينررقئام لع هلأ عاج نأ سلاورصيلل قرغم سضاليبلا سأل :

 ةيرش |

 ريل نوسأ د 0 00 ام نوكي 0 عاعشلاىلعو ضايبلا ى اء دمرألا ارصب عقبال نأ

 7 ورفلاى د تين منيع ن0 0 0 ١

 0 وك 0 - 0 ل

 آنا ف ب ةفينعلا كر ملح م 0 يملا غا مقحم 5 كلا

 ول تسسلم تصسمسسسسمس سسسسسبابابببل سس سس سلا صل سمس

 ممسس سس سس سس سين سس ينل سلا مل سلا ا اسس ات عمل تس مس سس سس

 ايد 0 ب ويا طلق ةرشالاو هس م نانأ صوصخو نيع 1

 قار دكمورخبم م لكو ايفا سللاو 1 لاو ثا ا ارح هلام هناك -يلذكو ءايشألا

 0 لفض ا اهواك 00 1 بنو كلا ار دك | اظيلغ اظاح نأ اويام للك

 نهدرةحصلاو ةويحلا 3 ذر داضملا طرفملا فافجلا ءايشالا هذه لثم باجيال كلذ نع
 ماسص بحت ادي ادج دمرالار في ما سملا د دسملا ةبطرملا ناهدالاب سأرلا نيه دت يما سأرلا

 سس سس  .سسسيشين _سسسييشن_محسسللا

 ةعيبطلا لاقتع ا كلذكو غامدلا نّوش ن مواهنم للعتي ىلا ةرخبالاب عسي لفأرلا

 : قئفوالاو ةظفقيلاو مونل ل !اطرفو 6 )|: دام يف ددزي هنافدرولا لقسلاو رداد لاو الق ىلذكو

 لوصحو ضرما لاح يفرضبال فيك اضيا ةسعصلا لاح يف ةراض هذه لكو امهنم لدتعملا

 ةدس افلا تالضفلا عف دنيل انهار (]بنلاو ممل كوسيط نواس هلا

 مسيلة سس سس سسسس سس سس سا:ان حسسسللاسل هكدسشسسل مشيش سلا

 انوطقر زبور غنملا بارش 0 4 رشالا أك ةدسأف ةرخاى معلا ىلادعصني دالو 0

 ةعيبطلا و. ةقلاغرعا ءارفضل | تناك ناصاجالابارش 0 كلا ا اوأ امامه كارلا تارشا

 هم يي يس دج تت يو جت ع ووو وسر و م حو ورح هو و ع يس ع يي يي و يصمم ا يع م

 موس كارو سس وح وا 00 و ا 3 ا ا
 هيض ندا يع 3 8 1

 0س رت دبس 2



 ديس

 ا دوناانف كب وق زال دهرا !كلذكأو اشم

 داوم بكا اردبسحو لولع سودوخوطسالاو | هيوبجعنردأ ملا بارش عمم لك ١ درملا سفنبلاوا وأ سيشل

 ةبلغر ددقل لك اءةلجر دا يزاول يلمع رت رزمة راو هر درولا بارشو

 اا جيلان ساخرا روسو نوم وهمه لد كم انااا يا

 11 لاا 1 ل ا تك ا ا ا ا ا ا يلا

 01 يسم ةىلذلو 0 يمغلبلاال

 نينا دال يزول ارا 6 0 اعل نصر

 - د لا َج 0 ىقسيياج 3 ا 6 عمن 7 ارقيفج 9

 ةيوارفص ةداص ةببسدمرلا نم امال 7 ةشملار هبدذلا يشلا نافوؤمنلا 5 "و يضنلا دعب كلذو

 عفناه دحو ءارغص بسلا ناكواايوارغصار د وي م

 نا تملعو ظلغ ندا هيف ناكن او دبرت هيفلعجامن و ليلها عمم غارفتسالا دصفلاعم

 رببصلا عيقن ءاص لع هلئم يفرصتقا امبر وارقيفج راياب ةيوق غام دلا ب جح يف ةبرشتمةداملا
 0 أص ةيف عقني يذلا ءاملا ناك ةرارح كانهن اكن او

 تت ١/ قرو ةراصغو لمحلا ا ةراصعلثمتا دربملاب نيعلا ديمضتب هيف عودتبي نا

 ىنلا تافايشلار اسو ضيبالا ف ايشلا 0 ملي ضيبلا ضايب مث :اهيف اهريطقتو تاباعللاو

 جر دب مث عجولادنبشيو داوملا نقتحو تاق ابطلاهب ىنثكتي اغلبماهب غلبيالو عداورلا ىف اهركذن
 اهيف ينل نابلالاودر ول اءاملئثمب ةطولخم ةاقرمالو ا نكيلو ع داورل اب ةطولخم الوا تاجيضنملا يف
 هزماحا ضنا دشا لجرفسلا بح باعلو امج اضنا ع درا عم انوطقر زب باعل ينو جاضنا ةوق

 لئاذح 4يذ سيلو كف ايضنكلا نم 24د ادبي املو اوهو عجولل نكسم 6 اضن الل ديح ةبلعل ١ ِِء امو

 ديال

 ةلهسم ةيودا



 حميع
 تسصسسصكو

 ْ | تلال | دلل ف ىلا ةيسزراولاب ساحل الا ةئازربل ؛ رد هرب راسم از مدقو

 '0 اال ال! هيفانو نم لالا علك اهلبلا تفابضإ دقو اةيوقلا ةيصاغل اب امقالم_ نايم اهنا

 اهنم تالاحملا ل امعتسا ىف توزر طحنيذخا !ذاَو ىثال وا ءاسنلا ن ابلاب نوبرملااصضوصخ ضيبالا ٠

 كتلييعتسا نواب نارغصرلا هبف بط امب ديمكتلاو سنايزارلاو ةبلحل ا ءاميف تو رزن الاك ىوقاوه

 فرصلا بارشلا نمائيش تاعاسبليلقلا ماعطلا دعب هتيقسو ىقن غامدلا نا تملع نا مامحلا

 فارطالاىلد تمم داو دصفلا دعب تمج< ةيوم نةداملا تناك افرادقم لالي د !يوقلا

 ىلذوردا: لب كلذ ايل هبسنو وميت يوأ دولا اهبخ يفاممتكاه دش
 ى١لافيقلا هيف يبا دصفي يوم دلاو هدي 1 :كوايلقنل ل فسا نو اليو مش لابعا ىزولمللا نال

 نيل ار ,ملامبرو شخ ل1 لاق قاسلا مجح " عناهل لافيقلا دصن ني ملناو يلو نكما ن ١

 كل ةؤوعَد املا ئتأت هنم يذلا قير 1 صول 93 ع

 قلخي ناجي نيت ءارشلاهذهلس ديرا اذاو ةجر خلا نيئارشلا نم نيعلا م ا تيما

 نان ا هلاضينسا ىف غلابيو عطقنيف نخساو ضيناو مظعاراغصلا كلت ىالمأتيو سأرلا

 ظ قلعلال اسراوةرقنلا ةماجح عفنلا كلذ ب راقت دقو ر ابكلا نو در اغصلا نم يهو لسيامم

 0 | ال0 اك نا ولع ةيبزجلا اقوارمأ لمار قرأملا حرص دنطخن امم حرخي مل ذاو ةهبجل ا ئيلع
 قرحم جازو قرم سان هيف عقي يذلا فايشلا تلمعتسا ةلعلا تلو طن اذاو عفنل ا ةغلاب

 ١ نيعلا تاقبط يف ناملعاف عوشب عفتني ملودهرلالاط اذاو ةدحو ريصلابلاحتكإلا ىفكامبر و

 | رطضا امبرو جاديفسالا لثم تانيلملاباط | ا الا وب لا طفوا

 ةلزنلا ماودلهماود ناكامبر هناف ةلزنلا سبتحتل خوفايلا ىلع ىكحلا ىلا
 ظ ديلان اكاذ او

  لامعتسا عم ةيوقلا تاغارفتسالا ىلع هرا دمى الا ابعصجالعلا نام ةلخا دلا بهبحل ا نم
 در ولاو لبنسلا نم ةذختملا ثم نأشلا اذهل ةفورعملا تادامضلا نم سأرلا ىوقيام

 واةعاس عضوملا ىلع كرتي نارفعو لول عم ةسبايلاواهسفن يف يهو ةبطرلا ةربزكلاءامب ايقاقالاو



 يضنت مل دعب ةد الاف ملا هبقع ١ ناف راسل ءاملاب ديمكتلاب هم دع وءاقنلا يا كلذ برجتو ظ

 داع تزطا 21د قب نت ردو نارتو د

22 0-6 

 ناي رش دضفو | ةيبجلا ىلع قلعلا قيلعتو ةفل اخملا ةهجلا نم ىفقابلاىلذغ رفتسي هنافءافقلا ٠

 ويا

 ه-لللا 7ستتللل/ سسسسصسللا سسصلل سس تسييس سيسصشسخلل صصص تسييس صل دع سسيصس مام مصل يسلب تس سصسصمم ممم مصمم بح
 مجسم مسصسم

 سمسم سس سس يسار سس سيما سس سس اشي سسسييي سس سسشسشنننسسنلي

 ةءانصلا لصاك م ديج ضيب | فايش ةفص ةذهو ضيبالاف ايشلاو اهبف داؤملا نقتتيو ددسلا

 رج يوضتوك ارلك نم ضضحو ءاريثك ءزج دحاو لك نم فارع عت جا ديفا

 ءادتبا نم عف انرخآ *« فيي 1 ىلملا ليلك  ء امب نجعيوامع انعيمجل اقدي ءزج سدس نويفا

 نز و دحاو لك نم ءاريثكواشنو يبرع غمص ذخ ويب نيعلا ف ث دحن يتلا ةقرعلاو ذمرلا

 قدي مهار دةنس صاصرلا جاديغسا مهر د نز و دحاو لكم نؤيفاو ةضفلاايميلق !نيفهر د

 ممسسللا لااا ل لللكككاككا

 فكوراشملاوضعلا ءاقن ةليجلاو ع امدلاو نيعلا ءاقن طرشب ىا ءاقنلا طرشب نيعلاد اوم 555 |

 قيعضل الا ىلا بصنتف اهروثي هن ال مامحأ أ ريغ رخآر يب دنب اهليلحت بيجبف ةيقاب ىبا

 دل تسسلم تسسصسمس مسسسسل يسسسسسلل سسسسسسللا سس ص سسسسساسب

 و
 تسسلم تسل سسيسسلا تسسسم سس٠سمسل تيصيوسوب ل سم

 من هيلع دقلا كرتي واليوط ادش مسيرب | طيخب هنو دام دشي نارتبلاو عطقلا لبق بجي



 ىدرو فايش

 مايل

 اميف هيلا جانسي ذهو لاق مث خيشلا لاق ام ىلع دشلا هنع نابي ناز اج نفعا ذ انوار وام عطقب

 مدلا نماهيفام ليسيلاقيمعاطرش طرش د ناي فكيف ر اغصلا مار ورتك رسلال ف يامظع اوه

 1 ابرار ىلع قاعلا لاسراد اقلياكو تاك راك

 ظ لك ءامم -- 30 املا سوو مرصعلا

 يدر ولاب بقلي فايش نوناقلا نيداب ارق نم هتفص هذهواضي كل ذل درو'فايشب نفجلا

 يرطسرو 0 ا اول ا ديوب مجمل نورت سيأيهنلا

 سدس بيطلا لب: لاقثم سدس نويف !نالاقثم نارفعز لبقاثم ةعبرا عامقالا عوزنم

 ماديا بجيو و مييشلا لاق ضيبلا ضايبب ل معتسي ورطملا ءامب نجعب ليقاثم ثلث غمص لاقثم

 - افيفخت صمرلا ةيقنت يف ناف ضيبلا ضايببو | هلسغيف هيف ر طنب نبلب صمرلا نم نيعلا ةيقنت

 - دصفي نااديدش دمرلا ناك ن !بجبو لمعلا نم ةيودالل انيكحمتو نيعلل ءالجو عجولل

 بجو تقولاف ئرييريثكلا م دلال اسر ناف ىشغلا ف اب نا ىلا مدلا نم جرو
 نمروك ذهلاريبدنلا ىادزضتقبلو م ايا ةثلث ىلا فايل !!لامعتسا كما امرخّؤي نا

 دادتشا ج وح ا امبر و هنم دبالرم اف ةعيبطلا نيل اماو فارطالاىلاداوملا ب ذجو تاغارفتسالا

 ضب ضايب نيلع رصتقنن ا كبكم | امر ذح نيلع نكتلور دخملا لامعتسا ىلا عجولا

 |0000 1 ل تاواوماخت و هتدت اي هررعم

 جالعو نارقمز ليلتوهو هياصم عم ن ماذا ىنعي اعجو بقعي الو ءافش هناف نويف الا

 وكت ى .ىمغلبلا ماو ة داملا لقنو ليلستلاو ءاخ ةرال اددمتلا جالع وديربنلاو ةيرذنلا 1

 00 أ .طنرمدتناوجو لاؤساةهوأ انيخسن ىوقا هجضنم و ا

 راك ذلاب ةراح مث دامو وكت نام 0 مندا الاول ىح<برلا فرعيو

 1 نما هب ع اعل ريطقت يمغلبلا كم رب و نفعتملا مغلبلا نم تحف اعلا 1 رود ]ا رعلاب :



 مها )

 رمحا فايش عد ا هل د حال با

 0 و 7 6 دد 2 د ىؤصن دحا و 9 ل 7 2 ون وخالا . 3 ل دة

 ك0 اا جحسيس لم-لمل سافله اششسسسل سلال

 و سس يسوم سل سس سمسم سس سس بسسس مساس سس سس تسل سمس تسيل سس سس مسسسس ملمس تح

 ا ل لراس ءا ذغلا سفن 0 -

 اهللعت و ةفالا ىلت ةدامولجنل ىلذ و غمص ليلقو اشنلاو ةيبهذلا ةلوسغملا ايميلقالاو

 ةيندعملا ةيودالا ىلت ٌةنوشخ رسكنيل غمصل اواشنلا اهيلا فاضي 0 ص وقل

 ةرقتسم نيعلا ةنانبط ف هال ١ نكن مل 7 او دحو ربصلاب لاحتكالا ىفكامبرو ةيرغت اه ديفيو

 هافكامبر وهل عفان ةانركذامب ديمكتلاف يرلا نم لصح يذلا دمرلا يآ ىح هلام

 ةساج مارك له رتسلا يح اخر عدار جيا نك تاو ريض 1
 ل ل

 ءاينالبإ ماكجاوز كم ب يكملا لب امرأ ا 6 ءامب باعللا ذا سا

 5 ا

 5 0 1 طعتو لاعتلا هع عمم | ا

 ا رايبصلل يرتعيامر مرتد لكل و ضيمغتلا عنمي ىنح هلك ضايبلا هيف مري رب مدلطع دمر وج

 ميظع مند وهوه جي درولا تامالع أو بابسالا بحاص لاق مهنيع عضو مهتغمدا

 ةاوفأ نم 1 2ظ23101 عجسيساخلا ىلع ضايبلا هيفوبري مظعلا ىدحلا و اجم

 قيفد قرءرا# يفنإ نم 2 3 ولا نوكي دقو ريثكلا مدلا فذقيف ةيكبشلا ةقبطلاب ةلضتملا قورعلا

 عدا لوح هب القن و اهنافحا حافتناو ىنيعلا ضايد ا : هتمالعو نفجل | اوأ ةيصخلملاو تام

 - رثكب بس نأ ناي امصلل ص صرعي 8 اريثكو م داهنم ج2 رذعو : 7 نم قشني و ضيمغتلا نم

 * ءادوسل أو مغلبلا نعو لب ب طقف ةراح ةدام أ نع تل هلو مهنيعا وعضو مهدا /.ه

 اةسيسسل سس سل سس بسس يس يسب سيينا سسننب ب ببر بسسس سس سسسسسيس - سيسي

 جالع ةرقم ةرقنلا ىف ةماجتح او دصفلاب مدلا جارخا يف غل اينو 0 جالع هنيعبوه جالعلا



 تاخحافن

 " جالع

 نيعلا حورق

 ( معاثم0)

 سول وةريركلاق ار واب لعبور سلف 5 7 نايرشلا وضفو قلعلا | قيلعتو

 ْ مو ا اسفر لب كنار قهملا نم عوش هبطاخي هام ١! ١ مينحاامبرو نارفعز ليلق

 نيعلا ىلع اس ةترخ نو 7 ا لعجت و 1 هك ات لك بدل مح عم ضيبلا

 "ترافق .ردعلا ف ضرعت دق تاخ هللا نارفعزلاو توررنالاب لاحتكالا ىلذكو

 تاقبط ئئذدا نيب يا تاقبط عبرا را ىه ىلا ةينرقلا تاقبط لو دحا نيب نقتحت ةيئام

 يف ينلا ةينرفلار 0 ياام وملا نحت يشلا لاق ةينرقلا ةقبطلا
 56 اوم ةلاحم ا ىناتد او عبر ال ةذه ى ند نيرشت ة نيب ام َةيُئ اا ةذه ا يبادر

 قانر ا ا 0 ةلا ةقبطل ا مي ا 6 1

 مشي سمسسسل**لا4ة+_+ بببل ة+هً ٠*٠ ل لططساسلسلل لل سس سيشل ا تسلسل بسسس سنن سمسم مسشسسل كدهييشسشس

 1 ب 1 لسمو ا ب حل 1

 نوكت دق و خيشلا هل اقام نأ ضيب ! ريف ةاي يأ عاعشلا فيفشت نع دعبا هنال هكار دا ندع عنمي

 هممسسي ساسنسب سس سان: ا سس ب ب بباله سلسال مسام

 نوكت دقو ةلاكا ةغيرح وا ةعلام نوكت دقو هل ذع تاخافنلاة دام 5 - تسفل

 0 وال لس مل دل او ربل املا ة داع ةريثكلاف ةليلق كوبل 0

 سع دعس نر دد دع ' ان ةادوب ١ للا جانحيشر "ع ااا هاو ةففجعملاةيو دالااهيف يفكتفر اغ اكضلا

 طالخا نع رثك الا يف دأو وهند دك دقو خيشل ا لاق |اق ةطقسو 21 ار اروتبو دلو تون ما خوال

 يىاةنوشخو اح 0 هلا ع ل ةقرتع# ة ناح

 اناحدل او ةييبش نب عأأ ناوتس لو ١ ىلع ةحرقا هلوا ةنوشخ 0 1 يي اهيمسي

 0 000- 2 متسول (ماثق لك .ىدمدتلا

 1 1 ا

 مخ مصصصل سسسسسسسلل بسس ا هسا تاصص صصص تصاب صخب -١للم يسلط اة لس_ تمسسس٠٠سا:هصسلا -لرسسسل تسسصس مست



 للا

 6 اب ف الد م للا نثكل ةمجتلملا ىف ٌةيومدلا ةرثكل !ذةىاؤسلا اولا ضلم ن نوك ٍدهنال

 يك 0 ١ لومسيو ينوصلا | ىمسيو ةقدحلارهاظ لو ا كورت ينم يس اهعبارو 2 تاقيطلا

 يأن نودوأ 0 عب اهدحا ةرئ ا رت اغ ةروك نمل ةعبسلا نم - يا ةثلثو

 ةشيركشخ ثاذ اهتلاثورفاعأ ١ ىا امويول ١ مسيو اذخا عسواو دارو اة ايبا ايمو :١

 ةمالَعو نيعلا اهعمدسفيو ةئشغالا لك النسا ةيوطرلا ناذ ةرطاخ# اهتيقنل يف ريمعلا لاح لاقف قس

 نوكب و ةمستللا ىف تناك نا ءارمحو ةقدحلا ىلع تناك ى ا ءاضيب ةطقن ةلقملا ىف ةحرقلا

 ابر ريض نيغلاح و و 7-5 اف كلذلو نابرضو ديدش عجو اهعم

 ةدملا تناك اذاو ةريثكقو ردع اهيفو غام دلا ب جح تافيل نمةييستنم نيغلا تاقبط نالدي دش

 عجولا ىلطي ام اريثكهنال ميظع ضرملا ُئ اميظع عجول اف صلال ثم ءاضيب ةدافرلاب ةج راخلا
 سمس سمسم لب تسييس تسمم سس ميسم 0 ا ا 5

 تناكن ا كاذ نم ىخاو ىخ !عجولا يان اكةدمكوا ءارغصةنيقر تناكن او ضرملاهب دازيو

 ءاضيب تجرخ اذااهنا كلذ ليو اثذيملتى ب ةلودلا نيما لاف يشل نو انك كيج د

 يهفانر ل يتلا طالخالا نولب تناك اذاو ىبوق ن ابرضو ببعد عجو تف ترس

 كفن ىلذ لاثموضعلا ما ينم عرج ارب لب فيوم يف ةدم هلعف م .رصي هأو م راو نم حشر

 نابرضلاو ضارعإلات مظع اذا امو مرولا ةدا هشر نم نوكي هناذأي دب بنجلات تاز ال كباط

 هيض اهئنن مث ة دم عمج ناكدقف احق ضيبا ثفن هاج مث ثفنالو

 ةرحلب ىوتتاذه ال ضنا ةلهسلا بنجلا تاذ بحا نم جرخيى ذل !ضيبالا ثغنلا

 هيلع قفتملا فالخاذهن ا لوقي هايلقل يخلو لت عيش قاطع ايدب نوكي كلذو مصقوهو

 فانص ! نم اهريغ نم ةمالسلاو ضن أ ىلع لدا ءاضيبلا ةدملا ناوهو بطلا ةغ انص يف

 نوذل او و اولاو فاقلامثو اولاو فاقل او مالللب ناو و قول | ذكه كبَر ضارمالا دو دح يف (1)

 هرهاوجلا رحب ىفاذكو © ليتنا نيعلا ىف 2 ليقول لرالا فاقلاعضوم ءاغلا نوتبثي ضعبلاو

 طولول بطل ارارس !قئاقح يفور © امواول نوناقلا ىف (5) * نوي وي ولنوناقلاىفو
 © ايغرغ عس واو اةمع لقااهنكل ةقيمع ةحرقوهو رفاعلا يا

ّ 

 مرامدبمتاا ل



 ( مه
 ١ اماو هلوقب ريشي سيل هنا ضرتعملا اذه تاوج يف لوقن عنوة دمكلاو ءارفصلا ُض اخو ةدملا
 ةذماتنناكى ا هناف ةداقرلا ىلع جرخبام ىلاريشي منال باهسفن ة دما ىلا ءارغص تناك اذا
 هلوقب هيلاراشا ىج ذلاوهودي دشلا عجولا هب ن رتب ميقتلاو متين ى اء لن ةلمجل اب ة دموا ءاضيب
 تابوطرلا ن اليس ل, اكلك سل ديس رخالا اوح !نولا ل ون نا ىشخ و ىوق نابرضو

 "0 سلا اء َج رخب يذلا ناك اذأو بعص عجو هلوقب هيلا اراش يذلاوهو اهوحأو

 نوكي نا يضنفي ىلذو ميقنلا ىلا ل ٌوت ناريغ نم 3 ناريغ نم غ رفتست ةداملانا لو يلع لد ةلضفوه

 كيلايتق هونبملا ىلع خسنلا ضعب يفو ى د نيمو اديك تن اكناجالعلا# فخاعجولا

 ورسبلا ىلع تناك ا ىا سكعلاب 7 اسفل ىلع ع مان لونميل |نيعلا ىقاغتن اكن اري دفنلانال

 ياريب 0 ةلوهسب عجول |عيضوص لع )| ندبلاداوم بصني الث لذو ننميلا ىلع مان

 ترجغا ناف مل الب ةروزمو اريعشلا ءام نيلعرضتقي لب طسوتملاو ظيلغلا ءاذغلا كرتي
 : ةوقلا نعضت الملا ههوو يدجأاو لابستلا فارطا يه فارطالاو جيبو رفلا ىلا

 الا مامسلا لخ ديالو ىنكماام سطعيالو ميديالو المتيال نا بجيو ة ةديرقل نإ دين الف

 >0 تا يو د حد 0
 0سم بيحس سلا خسسسسا صيصسسسسلا طخ بسلا سس نيس مصتسما يحسم هصصبصم لس معسل مح دع تصل سمسا صصص صح س ل بمص سس مصسصسم صصسسبم صم ل تسيل عسي

 يا 2 ---

 متي ات٠سلابسبسللب حش 2 سسسسسسل سس سسسيبيب ببسي سلس

 يا تالا لسا تيان 0-00 ا

 يلب لا ليلا رك نانيح ةجاحالو # ةرض اجلا علسنلا ممل يف ةرابعلاهؤه تدجو دق (»)

 هركسلا لب لمعلا لدصحلال قثنيحو نيعلا ف ةرارج عسولا عم نكي نا الا مبلل اباعلا ةل اح ةعضرملا



 سرج ل د. "نه... ..... "لقا كلللا>

 م ا ك0 تكد حا يبي ب سبب سبايس ديس يس 1

 ل 20 م هكا و ده و ير اج 8-2 ايبثللا نس روحت ل الل

 كوين ربا راج اديفسأ ن امهر د دجاو لكن م ءازيثك 82 ينرع عضص ع اصلا

 يه ةفرطلا ضيبلا ضايبب نجعيو امعان عيمجلاق دي مهر ددحاو لكن م ةضفلا ايميلقأو

 نايلغ وأ ةيوض ىن ود ا رمحا يرط 1 هيعمل ماه ةرلاو ع اون ناح ءارمخ ةطقن

 يبو عوقم ءأو دب فينعلا عو ماكي اى :ءاقل ينفإلم اكو د بيرج قرع ةهوف حاتفناو !قورعللرجغم

 الئم ةبرضل نيعلا ىنةرجفللا قو ركن نمل )اسدقيوساوا بيهكأر اصف تن امقيتع مد نعوأ ظ

 تخافوا مامحأ 1 منطلا عديل ةطفرلل مرووا ءالتما لثم قورءللرجفمرخآ ب بسلوا ٠
 00 هينا 0 تحث نم ا 2 ا دو 0 |

 سل _ةلسلسبسل ب شيل اه مسلسل 4+ لس م ل اب بت ٠٠ٌت” مشمس ص سسسسسسللل سس سس سنس سس سس

 ةمكسلل اسس شا ابيينببللا ششي يل اا سس

 222222-222222222222222222222222-----2---- ا ل ل سل ساس سمسم

 ةلالج عم ست 2 ادني أ|ىتح 0 0 0 نامل 6 رش يف 0

 ةبيرغقورع هلأ لوقي نم مههنصو ا هسفن ن علاقو رع عاسناي ىنغةقرابع هنأ لاق نم  مهينص ناف ةردق دق

 : ِ ظ
 ةرهاظلااهتورع حافتنا نم نيعلل ضرعت ةو اشف لبسلا خبشل لاق اقو نيعلا هجو قولع ةثد اح

 اما قورعلا ىلن ءالنم ا هببسو ناخ دلاك اهنيب اميف عش جاستناو ةينرقلاو ةمصنلا ا رطس يف |

 فعضو سأرلا ءالثمال نطابلاءاشغلا قيرط نمو ارهاظلا ءاغلا قيرط نماهيلا ل يستداوم نم ١

 ىزاولالاقو ظافنو رمعتو وئنثو اظيلغام د عولتمت قو رع لبسلالماكلا بحاص ل اقو نبعلا
 لوس يءلاق اقو رمح قورع هيف ناخدلا لثم ناوسلا سيلدق ءاشخ اق دع أىلع يري ناوج لالا

 0 بعشنلو ظيلغ م دم نيخ !|قوارع قمالتما يوكل بس اؤركذْبلا بخ اص ىلع نب ا

 ةفر

 الع



 ( م28 )

 ةكحو ةرمحو ن ناليساهعم نوكيرثكالاى عو طظاغيرمستو مءامبرو ,متلملا 10 18

 ظ ةعص لع مهنمدحالرا لو للبملا فيرعت يف ءابطالا ليو افا ةذهف ققحملاج راشلا لاق من

 | ءاشغ يف يسشني قو !اب ةه ةهيبش ةبيرغ م اسجا اهنا دنع قحل أو ةدح نعالضف ةهبش ةرك نام

 ا مسج ةمستلملا را[ تفرك دفنكنا يهف ءاشغلا | ذه داوت ةيفيك اماو نيعلا ىلع كلون قير

 هذه لثمو قيثكىثكلا ةلضن نالوافيثك هاذه نى وكيف يذتغملاب هيبش ءاذغأا و قيثك

  اميشت عمتجااهعف دنع كل ” .ىعءاناف هيف يهدأ ون اوضعلا ٍةوق هوفول د لوبا اهعفديف جاتحت ةلفنلا

 خارفتسالاب خرفتست مل ناةيمر غ ماسجا نيعلا ىلعاهنم تدلوتو ا
 ٠ اصلا مث ماعلا

 ' ليسلااهتم دلو ظاغلإ ف كلذ نود تناك ناو ةرفظلا اهنم دلوتادج ةظيلغ تناك ناك

 1 . دعتسا ل ذك نوكبالامو يق رعلاةروصل !لوبقل دعتسا قو رعلا يطس 1 اء اهنه ناكامف

 ا | طيس ا ةميعملا لاغك كلو ضعبلاب اهيبش ضعبلا نوكيو 5 هيل اشغلا ةووصلا لو 1

 00 0 دز نذكر يرمدلا# تالاف دام نم وكم اهقورم ع ناف ني يدخل

 .. قلصفنملا داملا دا دعتسا ةدشل ىلذو ةيعيبطلا قورعلا ا ذاحم ىلع قو رعلا تراصو اهني

 0 ةروضلا لوبقل دعتسي كلذ نوكيالاهوةي ديرولا ةروصلا لوبقلاهب هقصالللو اهنم
 ] - هجالع هنم يوقلاو قاحمسلا ن ّ وملامح ملم اوه ىئ اشغرهوج نع لصفني هنال ةيئاشغلا

 ا ةريثكاطويخ ذفنت نا طنللا نسحاو طقللا نع ةيف ينغتسيال هني وقلاو جمشلا لاق دب دعلا

 ] سأرلا داح ضارقمب طقتلت مث لبسلا ليشتلق وف ىلا تبذج ت يفوتسا اذاف قورعلا تحب

 | 00 مكاو وم همم عدول
 ( 10001 ال

 همس. محسسسسا اة محتشم رب سيسسسلللس_ سس اسس صل سل تمس همسسسل

 ا ملل لاو 007 0 0 0 هب هلأ برج

 :اًذحالا فايشلال اذ ا مهتنصوذهرداحلارمحالاودصرلا فركذ نيذلا ي !نيللارمحالا

 | مهاردةرشع لوسغم نداش لبسلاو نفجلا ءاخرتساو قالسلاو ةنمكلاو برجل نم عفنيداح

 | مهرد نويفا ىصنو نامهرد قرح“ سا مهارد ةسمخ قرح“ ر اطقلق مهاردفعبشراجكر



 تضلا> يب بيبي:

 ( عوم#)

 ترج ليما نزف اذار فيشيو بارشب نجعختو دلك هاقدي اها د يبرد ذيع

 هناف تور زناو يبرع غمصةهيف ديزامبر وة دحو قامسلا نم ذو قامسلا ف ايشك عون هثالف
 جا [ 10

 ءاشغلا 7 وارتفل كل ابا ذل 0 برع هك سلا علا

 و مح ل ا

 لبس | ةبشي ككل ذا وق ملا نم هوا دنبا صتخب الو ناكبناج يا ةمحتلملا بن اوج نم

 دتب ةرفظلاو أري دئسم ني ءلا بناوج عج ند نوكب كيسلابلا أامهنيب قرغلاو

 لدكتلاو عارغتسالاو دضفلا عونلا اذه جالعو اهعاستاو اهلصا ىيريفدحاو بناج نم

 نم ئدتبي ىناثلا عونل لاو ريكا ويل ابلا او نوجر انيدلاو ج زي دلا فايشلاب قمع

 ادهو رو قا كانه ققيفداوسلادح دلي نأ ىلا طسنيو قأللا

 ثلاثلا عونلاو ةروكذملا لاحكالاب لعكب نكلرصبلابرضيال هنالز اجطشكي ملو كرت نا

 ةرفظلا ةيربتو ندبلا ةيقنت دعب طشكلا هجالعو ةثبلا هلطبي لب رصبلابرضيف داوسلا ىشغي ام

 ءارفص ةرفظلا يبا نوكيو هلوقبراشا: :ركذام ضعب ىلاواهب ةفصتلم تناك ن  ةمحتلملأ رم
 كا يد هيلع نع باةلفياطمل د ىذ ل١ طلدلا نول نلع ةدمكو تاروت

 د دا ها نادك

 با 07 لذ ا 00-5 0 00 اهناكر يظي

 : رهظيف لخاد نم نيعلا ىلع اهف ارطا بلقنت اهنال ةيباصل | ةقبطلا ىنعا نيعلاب طبل

 زاركلا را يسم أذهل شردت 0 0 ده يف
 ك0 ات ل لل

 كديق

 جنوب

 ٌةر



 قالس

 (ةههزع )

  برجاممو خبشلا لاق ةرفظللاهعفن نمرثكا ةرضملا نم نيعلا ىلع بلجي ال كلذ عيمج
 ١ ريضفنلا هنع كيو رئادغلا فزخ نم ذِخّؤِي نا طشكل اريثات نص برقيوهو ةرفظلل

 0 اي دامب مث اعم ناقحسيو عرقلا بح هدب طلاخيف كلذدعب و امءان اقتحم قدسي و

 بهذيو هققري هناف ارارم موي لك امث د ةرفظلا هب دب و ءاودلا نم هبذخّوِبو دلج يف

 ّ رمحبو نيعلا نخسي نيتح راح ءامراخب نولع ةيودالا لامغتسا لبق بكي نا بجيو اهب

 0 راح ءام يف عقنيو ر دنكلا قحس نا ةفيفخأ | ةرغظلا نم عفني دقو مامأ | لخ ديواهجولا

 | د ١ ]تر وصامل لمحت وزيت اهجازم ليغب ضعي يلا يبطل هع دن ةنقش دام
 ١" ءامب نفجل |لسغو سأرلاو ندبلا ةيقنت جالعلا * ةيعيبطربغةرارح اه دلو نل ةثيهملا ةوقلاو

 ١ لدرخلاو لخل | نم ةذختمرغارغب اصوصخو تملع امب نيعلا ةيحان ةيقنتو جلل ءامو رحت
 آر | ىلع البلا لاق ةريزيكلاو ةدماملاوايملاورحنل ا ءامب نيغلا لسع لمعتسي مل

 امس يس سس سين سس سيسي

 هسا سادسا دسسسلل سلي

 222222222222222 تل 2 تت تت تت ل ل مم سس سس

 سه ة. شسسل سس محشش سسحسسي_ .سسشسسنيّيي_ بمشتسسلل سس سس ١

 م وم نمةداملابذجنيأ ىلذو نيقاسلا مي“ نمزملاقيتعلا يا م دقلاام او هل تاجااعللا



 (ةههأو ))

 اهلسيو ةداملا يضنلا ربك مامصلالخدبو قاسلاةماهيحدعب يل ةهبجلا قرع دصقيو لي
 ةيمسسل ساس ابا

 ارشت قيس هه رف وفرد لفلذو نارفعز مهار د ةثلثج از مهر د صن قرح# س احنذخ ٌؤيو

 طقف دمرلا بيقع نئاكلااماو نفجلأ ج راخ لمعتسيو قيقرلا لسعلاكر يصي نينح صفع

 عاداش ءرج دحأو نك نتف 57 نارفعز اقرحربعل أ جاز ةؤصلا هذه لع فايشدهل برج
٠ .٠. 

 ةتسسسسسل  سسسسس  سسسسسسس  سسسسسس  سسماا مسسيسسم سس سمس

 جالعلا بلاغ مد ىءرثكال ىفةريعشلا# دام يا مد نع نوكي امرثكاو اهلكش يف ةريعشلاك فجلا

 قيقد عم باذما محشلاب دمضيو يجر دن ام نئلع ج رايالاب غارفتسالاو لافيقلا نم دصفلا

 مممششس تاس سس سس سس حش ميس

 ممله شلل سجس بسس نس بس ششي اسس لس اا ساس مسا

 همدشلسلعلعلطصي1ملا ا مسلسل بي بكيسسسص

 جالعلا +ىكيعبصا نيبوتن ل صح ى اسما 52 1 اامهتقرف م اع لل

 كىسمي و ليلعلا سلجب نا هتفصو بش أ لاق ثيدعلا نود هنمقيتعلا ي ديد اك عيشال
 نيب جل اءملاهذخ أدو نفجلا عفتريف نيعلادنع ةهبجلا ةدلج هنمدميو ىللخ ىلا ينج هلبأأ
 كىسمم بذجيو نيعبص الا نيب ام نىلا ةطغضنمةدالا عمتجمف اليلق ةزمغيوواطسو و هئبابس

 طاينجالا نافرث اهريشاةيقراوفاشاعطق هنعةدلجلا عطقوتنلارهظاذاف بجالا طسو نم ةدلجلاسأزلا .

 ٌّةدحاو ةعفد ضوعي نأ نم وح | ميرشت دعب احيرشت همحل يف ح رشي نالو كلذ يف بجاو



 ةعمد

 ( مم
 عطفلا دعب يا يتب نافر ةريظي و ىىنح ميرشنلا ىف دازالاو تمعنو اهبقوياوإلا ةسيزشتلاو يظ ناف

 مشتل يييسسشس شسس محسسسلل

 شفياأنذا او لب ةلو وابم ةقرخهيلع عضوي مث هلك أيل ملم هيلعر ذق انرشلا نم عئشد» دعأ اي

 لاقامو نع ةقصلملا ةيودالاب يلاعتف دصر ل تنماو ىناثلا مو ملأ نم علا ما , يشلا لاق اق دمرلا

 فيعضلا يدل أ اماو نارفعز واثيمام فايش وويل ةقصاملا ةيو دالاب ملاعتف

 دن ئازاو بلقملار طارعشل نلالاق قايل المع نلاجاتحب ال وةللحملاةرو دالا هيفكي ام اريثكفقانر سلا
 ممل ا مسمع مست منسي

0 

 مظنلاوا يك كلا اواقاصلالا ىدو ةسمخ ةوجو دحأ د ا سلا م

 .تاروكذملا نه دحاو 0000 1 غلابلا فتنلاوا اواعطقلاب ن رفص 0 واةربالاب

 نوكت نأ يهقعمدلا غشنا لاذ اق مهنمقاذحلا ىاع ضارمالا هذه ل اثما ض ةرعيلف نو ولايك اهقرعي

 ةمعمصلا ىف مزال ضراعلا نمو ضراع أهنصو نولوم اهنمف 0 3 َْك اس اميرف كيث م ةبطر امداد ويم ١

 ةمضاول اواةكسالا عض ض 2 اعلا سلا تايدحل ل رودي 05 ََك ْ 0 ز اذاضرمب ْخ اك هنم 0

 نينانلاب ةرفظلا عطق بيقعوا داح ءا 5 ريس او !١!ىفقّوملا ند ن اصقنوأ

 1 اكلاامأ, او ضيفلا هل دتعملا ةيودالا لامعتسا اهج الع يف

 ها ل اب نارفعزلا فايش هثوربصلا ىف ايشونارفعزلا صارقاورفصالارورذأ اهج العنراح

 ةعخب طر عبطي نا ىل ن ةغصو ةيودال اب ضماحلا ن امرلاء ام نم نختملا ءاودلا برج

 دح أو لك ماثيمام فايشو نارفعزلاو ج رهزليفلاو ضضحلاوربصلا نم هيف ىقلي مث ىنصنلا

 ئ 6 ف نيققحملا بطفل اقو لوطغم جاجز يف اموي نيعبرأ سمشدو نيقناد كسلا نمو ل اثم
 اضوصخو اهضارما لوط دنع ير ثعي اماريثكوهو نيعلا لس مسيو ةق دعل أ ,ومض نوناقلا

  اهئاذغ لامعتساو نعاهفعضال بسلا ضرميف ةقدعلا يب ارغصيدة ىل ذكواسب اي ءاوهل ا ناك ١ ذا

و رضلاابف ةرصابلاح ورلا نام اينو نعل ١لازه ةقدعلار هك
 ,نربعلا كعف ىعضي ز

 | ا نر يناس 7 قلب جازم رلا: برسل التلف
ض بشلا لاق ليسا 0 ااهماواع 2 امج م غارفتسا طرف ببسب

 .ةبجود نااما هنف ًاررصبلا ع

0 



 ( م89)

 ةيراخب و اة دامريغب ةيج ازموا ةيطلخ ةبلاغةبوطر وا ةبل اخ ةسوبي نم ن دبلا ىف ماع جازم

 ةيدام ةرارح ةبلغلو اة دامي ذريغواة دام يذ درب وا ةصاخ ةدعملاو ن دبلا نم عفنرت

 ةفورعملا ةيغامدلا ضارمالا نم هسفن غامدلا ىف بسلا اننوكب نااماو ةيدامريغوا

 م او نيعلارضييالفدل ضرعي ةطغاض ةبرض نم مدقملا نطبلا ف تناوا غامدلارهوج يف تناك

 لئمو ةفوجم ا ةبصعلا لثم ءاضعالا نم ةيلياصو ةسفنرصابلاح و رلاب صتخبرمال نوكي نا

 د يس تاج 0 وح ل
 للا ا تا علا دم

 6 ورم الا حورل ياها الو --- 0

 0 م انو

 عط اسلا ءوضلا ةرهب لب ادجرينملاع عوشلل تبثي مل ةطرغص تناكن ا هنقر نكلديعبلاو بيرغلل

 بسملاو بيرقلا ةيؤر صقتسي ملو ديعبلا لمت » ءاصقتسا رع جعي مل اريثك اظب ظبلغ ناك او هقرذو

 رصبملا هتاقالمو عاعشلا ا نوكريامناراصبالا ناو عاعشلاب لوقلا باحص ادنع ديف

 ةيديلجلا ن اوه يئرملا بش ىنشملا ةيداتب نيلئاقلا دنعو ايش لمعي داكيالف ةقيقرلاح ورلال اح

 حورلا لابو اهيف نكتسملا ظيلغلا ح ورلا قتريامم كل ذو دعب اموصبت دنع اهنكرح دئشت

 نوكي دقو ءأ ءابالا كورا يلا اللا جات هيتس سل اتعب

 با وا كت را «انجلا هل كاذر ول انا

 مخلل بلس امص مس مسسصعتم مسلم

 هر



 ا

 ( معز
 ميشلا لاق ىيكلاز ةفرعصر مهتيودتهابطلا ف انف اليس ؤسبأ سب نوكي دقو ةيف امص نكت ملا اذا ني ءلاثابو طر

 اهزيفرخ يش ش نكي م !! نأ بعصي اممف ةرئاغلات ابو رولا تانبطلا ! قانا س فكل وعلا

 نيعلارغص ل دا ياةلربنو اهفشخلو اهددمتو اهخ افتنا لا 1مل ولو اهل ١ ليلا غ زفيدق نكلو

 هئسوبد نم اهيف لوريواح زق سون هبش نه ليختبو 4 هبوط 2 نم اهيلعق رق 2ك املاحو اهرخدل

 ١" مينيع نيبامئاذ ئرياهبحاض و ةيضيبلا لاح نيلع:تلدامبرو ةينرقلا لاح نيلع:تلد

 3 لداردكةبن 9 اءازجارئاس نك مأو طف ةيقُيَلا ءانهج ة رو دكلا تنور ناف بايضااع

 كىشي مل ةينرقلا ءارجاةرو دكلا 52 ناو كيف اصريغاهناو ةيضيبلا ىةرودكلان ا لئاغ

 سبي ةيضيبلل ضرعي دفوال م١ ةيضيبلا ىلذك ىهلفاهنا ف ىشلا ىقبو ةينرفلا ىفاهنا

 ملعاو لاق ةوكد ا ذخ ريف ىشي ملف هئازجا ضعب عمتجا نا سبيلا كلذ نم ضرغ امبرو
 د د دنعو ةللعملا ةايرلا دنع ءعو وجنأ اد: تشي هن اف سبيلا نع نوكيداسننلكن ا

 صلبا - مع عسسل ل سسصس مح بسم دج مس يصسس ١

 علاو غاص دل ئووقيو :يارخلل ادعي نا بجي جالعلا < دضلاب بطر !اوةرجاهلا ثقو فو

 37 الا اهوينجاعرا# بأ | هعنمل عفان ريغصلالاقير طل ىلا هعتسلو

 تناكاذاىنعي نبجأأءامي عفتنا ةسوبي قعضلا ببسي ناك ائيشلا لاقؤدعملاي وقثو غاصدلا ةيقنّيو

 للشر . اهدا عج و هبزشو نبللا بلحو تابطرملاو ةيوا دوس ةقرتحم .داوص عم
 ةبطرمطلا تاطوعسلاو ةحارلاو مونلا هعفنيو.نيهقانلا قف كلذ ناك ذا اصوصخو سأرلا

 تناكرااماو هجالع.بعصيف ةقبطلا ف ككلذ نم ناكامووفولينلا نهداصضوصخ.و

 عفني امم هنم قيقرلاف عوقل | اماو. تاغارقتسالا دعب للحي ام:لامعتس اف ةبوطر نم

 ةعفان تاسوطغلاو تب اطوخمل اور غ ارغلاوادجر ضي هنم ىيدنعلاو خأ اشم ااصوصخو

 عبقنب عورخلا ن نهد برش ةظيلغ داوم عم ناك ذا ي اعبي كلذ يفةعفانلا تاغارفتسالا نمر مو

 ١ تاضايرب عفتني :روانضيا م ان مونلا دن ءاضوصخو لافي برطال اكس را نصراجملا 0 اي لامعتسا وربصلا :



 2100 ا ل نحت وتوج - ك0 ع

 ( ه89) ؛

 يلا اظياغح ورلا ناك ناو اهكلد لامعتسي نا بيجي كلذل و ىلغسلا اضوصخو فارطالا

 .جتابزارلا ام ب نويرملا ل وسسغلاايتوتلا نادعتسا ةرصابلاحورلا ظاغر دعس
 ل سم سم 00 را رن اعل م مممص ل اسسسسسم سيحسسلم سلسل دلل

 اهتوقظفحو ةأدح نيعلا عفني ضيفحعلاب لا "كلنا مز نا وج وردابلا ءا م وأ شوجو 5 ءاميوا

 تع لا تل حف 0-0-0 5 كوالا هل 0
 مة -له اخ سسسسلل يس سس سس سس حس

 سلسل سسسمللم سسسسسلل سس مسمن سيسي

 ا ا

 كا ملص كسشسسلل سل مسن تسييس م-ملسللو سسصيسشسلسل سسسللا سس سس سس سستم

 ل0 ل اا ١ نأنن““““ ب” ”<<”“””7 70077

 تسل ل سلم صصص تاسيس ممم

 2 1 ءاصو 4 اا مغبو 08 00 ا اذهب

 نول ياهو اخ وو ا/ رايتوا ايوشم ةمعطالارثكا يف ىداامئاد ماسلا يما تفللا ل وانو عفان

 ةفورش لا نصا اوحع رافي رض ملاوي اء مراقتملا عضلا ليزي هناو ننحادجردبل ادحالو

 معافالا مومعأ ل وانت نىلعردق نمو هو مشل لآ لاق ادجرصبلا ىوقتم نيعلاة ع ظفع ىعافالا موعحأو

 نيعلا ةهتص ظفح ما نعل اب اب يف لصف ام نئلدو ق ايرتلا سبأ ئذلا هجولا هيأ ةقاعم

 رغبشا ىاذو ةيحللا طغن كلذكو خئاشمللةداخرصبلا عفني مويلكسأرلا طشم واغلاب اظنح
 هديل مايسسسلسلا لسع

 وصبلا عفنت هيف نيعلا فو يناصلا ءاملا ىف ةحابسلاو طشملا ةكرمخ ببسب ةدسافلا داوألا نم : ظ

 ة نيجلاةيو دالا نمو جيشا لاق هحرش نم يلكلا نفل ىف يبت دق ال كلذو نابشلل اطوةعخ

 رادقهبارش هارد ةنس ل وسغمريغاينوت كل ذوحنو رع امجتلا .ءورصب فعض نمو خئاشملل

 - ارهل نىاسلبلا نهد هيلع -0--- يعيش ين. وريم

 سس تصمم يورو سس

 غاز م يا أو كنطف كدطفلا 0-0 5 ع ا 0



 الات

 ((موما)

 ١ تننلاو عيضلا نونيزلاوج ور دابلاو ةعبلطلا لفعيام لك ادعم مف يذؤيام لكحو
 0 لال بنر يباب ةراسقلا: ىضالا اما ا جيشلالاة دمرلا جالعلوايفةرو كفل .ءايشالا عيمشتو

 ١ قفجيام عيمجف تاعرعلاو لاعفالاامافقب ذغالا ف فرصتلا لاحاه:موقي ذغا اهنمو تاكرحو
 ْ 1 ىاذكو ّ انهيف طسوتلا نافطارفاب قيقدل 3 ءارقو تاقرشملا ىل ارظنلا لوطو ريثكلاعامجلا ثم
 0 مصب نار م هبلا ويقول 0 تج!لدءاشعلاو حبو يملا

 51 ١ تبالاو 0 ب ةيميجم ةريضيو# ةدعملا سي

 7 ةرثكو ديدشلا ءاكبلاؤراض طرفملا مونلاورا ف مامحتسالاو قفرب ماعطلا دعب نوكي نايغبنيف

 ا ةدعملا 00 ةرخبملاو ةنيرسلاو ةحل املاف ةيذغالا ام اق ةيل اوثملاةَضاجتعلا ةصاخو نصفلا

 7 بنركلاو تبشلاو ميضنلا نوتيزلاو ج وزدابلاو لصبلاو ثاركلاوردكلا ظيلغلا بارشثلاو
 ١ ماما سحيناولا يهيج اوجلا ىف نئرت ناولا تاذلاكتا يه تاالابخل يع
 ١ تارصبملا نيبو ةيديلجلا نيبام فافشريغ عش فوقواهيف ببسلاو وبلا فةثوثبماهئاكرصبلا

 جراخلا رصبلا يىوقلاهكر ديامتأ اوالصا ةداعلا ىف هلم كرديال امم وكي نااما ء عوشلا كلذو

 اتي ا نا اللا لا يك تال

 وجلأ ىف :دوجوملا ءابهلا سحتف | دج بنصيلاةوقاما اهببسو لاق كل ذلواكا ارادا ةداعلاو 5

 0 318 اراصبالا ةوذو ةودو سأ انا لا ياابن هذ َْك 2 وكيف زف دب اهنع اهنعولخب ال ىتل اةيكا :لاةيثا ذغلا ةرذج الاو

 0 ا'00 دار هت ووج ورصيلا ةرف يلامس دج نإ لضرغلا نال ساوحلا ةمالب اذه ةمالم

 8 ةدح دي دشوه ل ليختا امناو ءاكذلا ةياغ يف تسيل ىتلا راصبالا ىلع ىفغت تالايغلا

 | ىلذلاو ثءاقبطلا قرا تابوطرلا قدي سلباصاو ةرضم ىيلا بستتالامم اذهرادجرسبلا
 1 يردجلا نع تيقب دف ادج ةيفخراثآ ةينرقلاةقبطلا ىلع نوكي ناوهف تاقبطلا ف نوكي

 ا ٍثيح نم نط اب نم نيعللرهظبو ج راخ نم ىيعلل ,هظيالف كلذربغو اروثبو ادهز نءوأ

 ي .ردجلاراث [ةينرقلا ىلع ثدحت نابف تاقبطلا يفاما ل اقام لع هيفوه ىذلا ناكملا ف شيال



 م

 انلنامرك ج راخهراث آلاو نأ اول الا ىلث يبا س يملا اهرجما رغص ١! يطب الو تك :الفثكمدربو وادموؤا

 ةئيه ىلع يا اهلاكشا ةئيه ولع ريف د فافشالا اهل اطب ال اراصبالا بجتعأو نط اب نم 0

 فعضي الور يغنبال دوس عيشلا عقوم وم نم اهتبسن نولعو ن املا ف افشالةليزااراثآلا كلت لاكش

 تار ادب هببس ن وكر ىذل |! ف الدب ىلذوُةي ةهميجستم |

 تاكرم ل دنعو مضهلاو ءالتمال ا دنعو تاراخبلا عم مبهباهنا ببسب فرع ابق فو | ةيصحم

 .بتيياصص ماد ةلاج امي

 ا لا ا ا لا ل و يي تك ا

 سمس سس سس سنس تي ل ل ل 222225 7--3 ممملسسشسش يدش سس يب” مسسشل سمس هت تس

 ييسر سعب سد لا

 جراخوه امم ةبوطرلارهوج ىلع تدرو دق نوكيوا هسفن ةبوطرلار هوج اهيلا لاحتس | دق

 جاز ءوساهنم ءزجأ ضرعي نااماذ هسفن ةبوطرلارهوجاهيلا لاحتس ادت نوكي ىتلاو اهنع

 ردقل!ىلذ يلغت ةر ارحأوا ةبوطرو ! دوبل اهنمر ادقملا كلذ ىشيالف اهفيفش لدزيو اهنولريغي

 ةيدبز نوللا ةفيثك اهلعجت نا ةفافشلا ةقيقرلا تطل اخ اذا بث اوهلا ن أش نمو ةيئاوه هيفريثتف

 بجوملا ىثكتلا ةدش ببسب كلذو فافشالا لي ايزي ادجفثكم عامجو سيبو درب ةدشأو |

 محدم هع 6 نك اداب وسو اعلا دول

 د مومباي ا ا عا تحل

 م بيموت 222-37

 ةيبابض ةفث اكتم نوكت دقو ةلخاخ““ ن وكلف اهعاضوا يف ىلتخت دقو ةريبكو ةريغص نوكتف

 ويق



0020 

 ءاملا لوزنيف عقوي ملورهشا ةتسزو اجتياملف نكمتملاببسلا اذه يارهشا ةتسزو اجتي املفو

 ءاللا هب لري ملو زمنا ةةصاطارابنلا و تورت نوف تايوطلا نشل قمل »كسي كلو

 تالايخلا بحاصل ةمالسلاو نيعلا ةحعض ترمتسا اذاو ميشلا لاق ءاليإ الأ نم نم | دقق ةينيع يف

 ريدكت يف جردتبلاز ريال هناف ء ءاليأ م دقم ىه ينلاو نعا ينرثكالا ىلعوهنرهشا ةتس

 تالايغلات يأ,اذاف :رهشا ةتسز و اتباملقو ةعفد ءاملا هدعب لزني دواءاملالزني نا ئلارصبلا ْ

 اهناذه لوطن ةنباثلا تيأرا نا تل ذكو ةيئا م تنس دلاهن |ملع اف صقنتو ديزتو دوعتو 0

 نك 21 جالعلا ١ 2 ءاملاب در ذنن ىنلا نم تسيل يا ةيئام تسيل اهنأم اءاف ءافرصبلا فاعض| يفز متسنالو

0 
 0 نا د هني اللا لا

 3 ةسيرلا او س ذلك تممندحلا 0 ندد 0 ددزلا ظاغيدك اكد قدّشسو سع ةوقىرم تالايخلا رم يا

 جرا لعب ةدمللا تبقؤضلل تاراغ .- نع قش جا ام اهوحعأ نو اعمك ل نس و

 ىلذكوهيفعفنلا ليلجارقيف جرايا نا ملعاو خبشلا لاق 1 هسفن ج رايالاوا

 قوقل لفيرط لاو اواادجار :اوئمرأ ممل ل)!ليبس نو | 1 امهبةيقنتلا نوكت لأ ب٠جعتو كتهذل ا تح

 مكلسلا ++ ل ل مسمسمسلسلا سل لل للحي ا 1 ا د ١

 رئأساماو ءاملابز ذنلاوهدج العب لاحكلا متهي نابت الابخلا ىلواو هوننو نوفقيراغلاو اجرايالاب

 هنم عفن هب هك كل يا راهن عود و ةسودي ىنم ةثم ناك امن كلذ

 اضوصخو ندبلا ئقئيف ئدتبي نا بجي ءاملاة ذل اا لاسكاالا نمولجتام لك
 لاكك الا لمعتسيألو تاغوتضملاو تاطوعتلاو رغارتغلاب سأرلا ةيقنت نولع ليسوا

 ةداملا عفدي ثيح نم يبا تعفن نآو تاسوطعلاام اود عمل او سأرلا ةيقنت ةعبال اةءاللا

 انكوصحو نيعلا ولأ ءالل تكرحا مير نك قار طخ نواخلالف الد ةيبفيعلا و عفا مولا

 لمعتسي به ذلا بح كل ذكو ىلذاح و دمهارقيفج راياوةبضعلا نو دافق او ءاملا نام ى ا

 !او غ ام دلاو ند ع ناو قد ادج# [جفا كمادة 1:حف وقيل اراك ابريحأ

 0 مهأر دةرشع يرطوقسربص نيعلاو ع أر أ 0 ةداعل ١ داوملل به ذل ١ بح ةفض 0 »وة عجمي

 مهرد نص نآرفعز ىضنو ن ا.هرددحاو لكن هرمحا درو ؟ لد 417 مهأر 1 عبس ديرت

0-6 



 مدننا

 ل اعئهللا نذاب عغف اننال اقئهةبرشلا قضصنون امه رد اينومكس مهأرد ةسمخرغصالا أ

 يلا نطل ا ترا و ل ل:

 ةةييييسع بسسع ا

 متكلارزب قا نديدنكل | هركذ ىذل |اماو للاف مثيد اوبل أضعب ف 44د 00 3 ةدمرصعي

 نعسو سا اهنا هنظافهأرباو نيعلا ىف لز اذلاءاملا للحهب لحتك| اذا ٠
 نفيفجثلا ثلا ىلع ءاملاب رذني يذلا الع يف ياه 0-0 يفسيورخأ انك فمك نأ ا

 دكئارثلاو قارمالا بانتجاو ىوشملاو نج : او ىلقملا ل ثم نئلعار امتنا نركب دايك

 تاظلغملاو ىمسلا بلتحي نأ بجو ءاملا ابار لم هيرب اكل هكاوفلاو

 دصنلا: | أردوتمو اضيا بارشلا 0 مو ءالا نمريثكاا برشلاو تارخمملا وةيذغالا نم

0 1 
 مدلا ناب ةقثل او كلذ نيل !اؤجاذلا * ماش هلت لالا اا ضاخلا 7 حا ا

 امي ا
 0 تلاع رول ةرارهدخ وي نأ ء ءاملا ء ءادنب | ىف عفنيا همو خيش /

 نارفعزاورملا نم ذخّوي مث نيعوبسا ىلا مايا ةرشع نم ابيرق ةكرتيإ نماح 1 ظ
 نير اف وزو ةخناو لكن م ناسنبلا قلها نه ةيؤبلاةافلملا اة اراس لرصو نينوصملا
 تالا نمو ءزجقب رخل ان 507 و هب لحي واغلاب اعمج عم 5 عيمجأ اطاخبو

 ل ماسلا ءرد +راشع |ةئلثوهو ءزج رشعو م وءزج

 نع لصح موف فرش يا ءاملان ادا ارملا ةبيرغ ةبوطر يو ل

 رطل! !او ينرقلا قافصلا نوب يب -1قافصلان ىبنعلا بقثل ةثا| ىف سبتست ٌةبيرغ ةبوطر" ظ

 نم قل ها لى ا تارصبألاى أ 1 ارونل جو هرحو كالطفل ىلاعابش الازوفن عنمي ةيضيبلا

٠ .٠. 
 .4 ١ 7 0- ١

 6,3 نةئح »وه 0 و ق رعتو 8 املا َح رع ركيف س 00 0 !(نيلاع 0 لد هرص م لد و5 دح و

 زةرينك ت ابوطر لياعلام اور وكذملا عضوملا ىلا م ةنوجملا ةبصعلا ىف نيعلا ةهج ئ ْ

 ءامم



) 685 

 ْ 0 وكلا مولا اهينص لصتحت م 5 عمتجت و كا انه 0-6 ذب اهنغ تصل 5

 3-0 ا ذليا وب تبابو وطرلار دكي وط الخال اريث مالوم عادصلاماو

 ش 0 هفاعضا هايد هر لكون جوانا عوب الكاجت نورت تالايم ا [واوهونوكذللا

 ائلا تالابعلا قروك ,ك نملاريب ب ذتلاو ةففجملا ةي ونال اب لازامب رةنم هلم ذك ًاذتيطا عفابملا اصلا

ّ 
 ' ٌةفلتخم تالايخ هينيع مام ناسنالا رينا ا ورانا ا

 َ رظانلا ىيريفرصبملاو رصابلا نيب لوحت ةيوطرلا نال كل ذورعشلاو ناخدلاو قبلا لثم
 ١ ١ بسعتإو ةبوطرلا لكش بسحب هلكش قاتخإ مث نوللا دوس اروظنملا نمر وكذملا لباقيام

 ا 1 ب كم ه ليصعت ولا عجري ناك "اه طزعباريلا عقل لاك أدقم
 ١" تابطظرللو قارمالا بانتجاو ءاذغلا ليلقتو ةيمحلاو ت اغارفتسالاب هسفنمل اك املا ةايثياوم

 )اسس ةللحملا لاسكالا لامعتساو ايالقلاو تايوشملا ىلعراصتقالاو

 سيف مكحتس | |نا اما وريب دنلا | ذه هيفعفنهلوا يفءاملا كرو دن ! نا هناف ةقيقحلايو احأاص

 ١ ١ راهن اس ةياىلومتو عاب بروش لاو ءالتمالا بح أ .درج#) نأ بجي حدقلالا

 ا ةدعملاةيقنت ةههج نم عفن نأو او هناف عيقلااماو ةصاخ ةظيلغلا م ودللاو هكاوفلاو كمسلار جيو

 ١ مكعتسلاو .تسهلاجلا 0 ا عدد 'و ءاملأ ةيصوصخ يفر اضوهف

 000 ا 000 ءاطا نم .. امرت
 2 ل ل ل يسيح ا ا ا ا

 ا كعب ا 55 0 ل / هليقيام 0 دادس

 )ِ . ةعرس قرفتي ءالا تدجو ناف نيعلا ىلع ىعبصا عشت راه دحا ضارعالاو لالا

 خنت و ةنطق ىنيعلا ىلع عضت نااهين اثوالف كل ذ كركي مل ناو حدقلل لباقوهةدوعي مث

 جدقلل لباةوهف ةكرح ءاملا ف تيأر ناف ةعرسب ةنطقلا ليشت مث !ديدش اخفن ةنطقلا ىلع

 لبا ىلذف عستي ئيرخالا نيعلا بقت تدجو نافنينيعلاىدحا ضدغتنا اهثل انوالفالاو
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 اعيش ىيعلا ىرتال ةبقثلا عيمج دس ذا هنال يمعلا بجوبف ةبقثل بجويف ةبقثلا لك يف ناكامبروالفألا و

 طسولا قاح يفوا ةرسيوا ةنميوا هدو لفساو | قوف نمةبقثلا نم ه يا اهنص بن اج يف عقو امبرو
 هفضن ءايشالا نماقيشرصبلا كردا امير و يشل عقوم نم هتبسنر ةفب تارصبملا مرسي

 ئرخا همامتب هكر دي ملو ةراث همامتب هكردا امبر وةقدعلالقنبإلا يفابلا كردي ملو هدعبوا ظ

 لصحااذاو عوشدهنم كردي مل ةدسلا ءازاب ةمامتب لصح اذا هناف هعضوم بسحب كلذو

 لفس | نولاوا قوف ىلا عقت دق ةصقانلا ةدسلا فهو هعيمج كردا فيثكحلا ءازاب همامتب

 اهب قبطياصو ةبقثلا نم ةطسو قاح يف كلذ نوكي نا قفتي دةواعم لفساو قوف نلاوا

 نوكيدق لوحأ أهيل أ لاق هطسو نربالو ةبناوج ئث لك نملوريامنا ذئنيحو فوشكم
 دقراهل داشلبا ةيجلا ىلإ ةيلا لتر سليستيز 0 لا تل ا

 ' ةسوبب نع نوكيدةوةبوط هرنعن وكيد 1 فنيكواهتهج لى | ةاقملا ليمتفاهضعب شن نم نوكي

 لضعلا رينشت ع نوكي !مناف لضعلا يشن هيف ببسلا نوكيامو ةداحلا نمط ف رندا
 لدم ةيغامد ل لعدعب ثدهب اماريثكو ةفآو الوح ى نيعلا يف دمدس يفلاوقا سن ناف ةكرصعملا

 ىرب د يب ذلاوه لغساو قوف نول نيعلا لاوز نا ماعا ع :عرصلا

 عربيالفهنم دولوملااماجالعلا# هب دتعيار رضرصبلارضيالف نوبناجلا ىلا اماو نيئيشدحاولاعوشلا
 ةيجلا ىف جارس اا لا ١ ىغبنيف ادج ةبطرلا ةيل وفللا لاحيفآلامهلا

 لوحلل لب اقملا غدصلا دنع ز محا عش قصلبو هوحن تافثلالا امث ان ىلكتيل لوحلل ةلباقملا

 اماو نيعلا ةيوست يف قيلكتلا ىلذ عفن امبرو ةفلك ندا ةرصبت و هلم أَ يف هقعأب ثيعب
 رصبلا لطب نوح ءاذقلا مخل لاذامهج ولع كايد ان اوس زا

 ةبوطروا اهظلغو نيعلا تابوطر نم ةيوطر هببسو ةرخآ يف فعضبو اراهنرصبيو البل

 رثكي ناو ةف دحل راغصلو فرز نود لاصكلل ىلا د عرغ رعب امرئاكدوااو اهظلغو حورلا

 ىنيعلا ف ضرمل ةلعلا ذه نوكت دقو هزقلخ يف ةرصابلا ةلقناع لدن :ذه ناف هنيعيف ناولإلا

 زيف

 لوح

53110 (6) 

- 
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 تم

 ءاشع
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 فنالاض ارم

 ١) طرممءعوددو ةطلادستا]هدععور . ء, 3[عحت 01

0 60 

 ( دق ة)

 منيل يفلان « ةرم كاش ناعما جالعلا * غامدلاو ةدعملا ةكر اشل نوكت دقو اهسفن جالع

 ريزاعدطو اينومقسب غرفتسا مبرور ركيو ةيوقلا تاغرفتسم ارئاس ل معتسيو لونا

 ماعطل نك تا ونش افوفَس سب ايبارشو لوفوزوا ليث وز 00 م كنق وسل و كلا ذاق

 رخو الا نيك هلا مش 5 كرد لاا دالا. نمو وينعلا تارشل مول م 000

 لفلفرادو يردن يلم هيلع و هناا فما كلانا نافةرمجأ أى اع(ييكملا نوم

 ةمعأ نم لكالاو ةر م نولع ني يكن آلأو تبييكتلاد نع 6 هيو د الأ كيلع ثر 0 امبرو لد 7 ّو

 أ دح هتلقو ح ورث |ةقر كريس أ اراهن يربالنا وهرهجل اوهنلا لكون 1 ىلذل كيو هشليأ

 ؛,لظلا ىف يبريفانيعضر 0 ادن نا ميذ رو ةملظلا ف ا 9 عساو ,س وش ١ ءوض عم لاعتبف

 نرسل م 0 بسم !اهجحالع م لا رام اهنوالي !ةملظلاو

 ” مل 00 لاي ةريانعب يوب بدك أ !أ 0 امرنا

 ٠ ريعلا لات مالك او مو لن ده فول القط ل 0 “ دب ام عانتما اذ ةدسلا يا ف رعتو ذا

 فقعضبنا اهاو لطني نا اهاولخبال مهل |ىناف :ساوعل أ رث ا كد (مكذو آلا هلخ دن مشلا

 ل داس رة اطل ىل ساق نيهجو لع ةفعضو هنالطبو دسفيور يغتي نااماو

 1 نيجهجو 6 لك 1 اضرا ةريغد وو وو داق ع أمهدحا سدح قفعصيو لا باعا و اعيدمج ندع و

 1 َّ اطتسمريغ 4 كادر كيطلللب نأين انلاو: 5 د ججوص نك م اوف ةليبخعأ | و مخل ىلإ اه نكح

 اماو يدثلا يندلعب نييببسلا نيقيشلا قول غامدلا مدقم يف يدر طاخاماو درفم

 ناكل ةداهللا نم يجداملا ىف غ امدل !غارفتساوج ازا ل دعت جالعلا * يشاشملا هظعلا ىف دس

 تامومشلاو تالوطنلا نم هب غام دلام دقمم دصغي و غامدلا نم ةكرشب فنالا ضرم

 سأرلا ةدام غ رفتسيو سأرلا تاج اعم باب يف :روكدذملا ةدمضالاو ةيلطالاو

:ٍ 
1 

١ / 

 : 0 حل اهلا يراسل يكرر ةردقلا حارا تيطتسي نمك



 للا انني

 نءارتع نا ,ارلار امشلاو ى ءوةردشلاواق ءامب ببحع# دو ةسفنج رابالاو اج هاج رابال ل تل ندب

 8-81 و سو دوحو ماب ارش و سو دوكاوطس ١ 5ع اياب ئوقم لفير 5000 و ماشلا

 0 0 سبل هلميلل | ددع 3 هسا

 0 رع 100 71 ا

 تيزب طاخب مث امعان قدس مثاصايا لمخلأ ىف ىف عاني زياوشلا برج امءو سأرلا تاجل اعم

 راصتق الاو اه ناذلتس او فنال !ىفةهيركلاةحت ارلاق وف لأن كماامقشنيو فنالا فرطقيو

 نيندتازارا موشيستلاوا غ | غامدلا مدقم يف :”ىف نفع طلخ كلذ ٠ ذ بيس اه هريغ كاردا نوداهكار دا دايو رع

 قةلفع ورثو !نفع مخل اي طلخ ا نورك |يلامغلب نم ةرثك او يدنلاي :ملحب نيتهيبشلا

 نع نفعر اخاوا ةبلا بيطلا مشيالف ةيدرلا حت ارل ١ةنكاتب قشنتسملا ءاوهلا فيكي علا

 لو | ةذهو ةعئ ار ياو نسنلا ضعب يفو تدفن ةحئار ياو هتحن ارب سحبت ةقولا وا ةدعملا
 00 0-5 بح 3 هب ةنفعلا حتا ا !|

 هس سد هس يمنا اب هددت هه ا هدعسلملطعسللببللب

 جرايالان اركز ميك مدع عااو ارا ازا

 ةيبطلا ةحْن ارلا كرف ردي نأ لى )| كسملا ميم ةديسيس ندا

 كلا ند ةحار قاشنتسا ردك كللييس ةهيركل مل ةعلار )| ىلتةلاز أانكلاذ 3 واهب اهب دال

 عن دل لوا 5 ذل ةعذا ذل ةعفانلا تاطوعسلا نمو دضلاب يل )اعبي ضرملا نال كلذو

 ىغبنيو سآآلاو | ينتوفلا ء ءامب نجت ةلرقو در وو 1 "0 01 ْ 0

 اقل ذه لمعتسنم 00 ل هلاوامكإل قفل كبار رشلاب الو ا|فنال افق

 اهكاردانلعر اضنقالاو ةبيطلا ةحُ | ارلا كار دا ماود اودةريغو موشيخلا ىوقياهسيفت عماهناف

 ال اعل ل1 قرهظاو وحدا لوالاو ثردنا دقو عر لا ضعب فو كردي دقو اهريغ نود

 ةهيرك ةحت ار
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 / . لولبملا نيطلا نم يبا : مرش نك انهن اوكي الو هلك هلل 1 كار را لولا نبطلا عار

 || 00508 | وز ةراعلا تبادل ف م أ 0 هلا لاق توملا قلع لة

 د ن ىنيطلاو ككسمملا كف ذه ار سحع# ىل ذ عمو ةرضاح ةحت ار م < كو الوةدوهعمالو

 ىبا لاق فرشم يالطم توملاف يدر تامالع ىل انهو كلذريغو نمسلاو !لولبملا

 ١" بوسنملاعيرسلا توملا تامالع بانك ماذه هلوق ١

 تطقس دقف طارقب ئلا لوحنم نيلصحملا دنع بائكلا اذهف كل ذك اكن افطارقبا نيل

 - سيئرلاجيشلا اذه عمءابطالا نم ىنيلصحعملل|ضعب هرك ذي ملادق لوقلا اذه نكل هلي ل

 1 دنتسيام امه دحارك ذي ملو َةبيِط حرا كتمان طوب دق هنارك نامنارختلا كاذىناالا

 ثبس نكاد ىوكي نالوسعو ةلع نم هيلاكلذ
 1 عافتراو ىناوبحلا ح ورلا نم ةفئاط ءافطنا

 ١ تكرداف مومشألا فاردالاب كيف او ةحلاصقيقي يناسفنلاح ورلا نم كثيقب دقو كيل اجدد

 ١ ىكلذريغو نمسلاو ا لوابملا نيطلاو كسملا حير لثمب صيصختل أ اماف حورلل ةبسانم

 / حرك وكبفرثكا هن دام ةبسانملا نوكت 3 :راتف ضرع تاذ يناسفنلا ح و رلل ةبسانم ةلمعلا ىف
 0 00 هتروصل ةراثو وحلو لولبملا نيطلا

 اب فيطلا 000 لد 34 ندلبف ظاف هين يناوبحأ لا :لا ةفئاطلا
 2 ل ا ا ا 1 ا اال ا 6 1 درسا ارا 5ا1لالا رك لا يااطل

 يس ستسسسل تسب مسسسسلسا يسم مسسسسسمس ييييسسصسسسل تسسصسسسم سس

 انا 78 4 002 ا 0 1-0 2

 نوكت نا سعف ةبقارعلا ىشاوحلا ىف لاق :مملصيو هل احسب ىتحح كمملاب طعسي لازي الذ
 فيطللازتجبا دج ةقيض ميشايسلا ةدس نم يلاسماياقب نثنلا نو د بيطلاب ساسحالا هلع

 ب ناجل عناملا هنتنقني ابلو هظلغل نتنملازتجي الو هتبس انل ةوقلا باذنجاالو هفطلل بيطلا



 (.ءمبوؤا)

 . اهتيفيك لا هليصتف اهيفز اتم لكب يط ىلسي تح ةافصملل د اسلا طاخلا ىف اه,وهظو ةنوفعلا

 نوكح عم كسملا نو دهب طعستلاو رتسديب دنجلا مشب لوالا ىلع صنلا اماو ةهيبشلا
 بيطلا مشيالام ء ةذو ةدسلا جتني لمص ىتنمب نمل مشيال ام ءاقن دصق أسعف نيراخ ني اودلا

 اهتوقل بسانملا ددسلا يتفن هتقيتعف ال او ج العلل نييزتوهف ىدسلا ىنفب رح

 اهيف نوكي ليلعتلا ناف ةترحملا تايمصلا قامكةطرفم ةرارحاما ةببس تالا ف انج لأ

 بسس سس تسيل تيصمصسسسو سستم تسسلم تسيص٠سل تمسي ذك 3

 دمنا سايب سس سس سس سس سيتي سس حسيب سس

 صل ا ا سو سس سم سس سل تيس سلا 1 مم م رب وربما  مسسصصسم هسسسسسل ةسسيسسل سس مسا

 ةلشكشح هه 1ل2لبلببللا سس تسسلم تسسلم بسس

 قافنإلا تيز نم ذخت !درولا نرهدب ليله وا جا ديفسالا مهرمف ةلايسلا ةبطرلااماجالعلا عم تتبببلل سسسسسسسم 3 هس بسسس تسسيسعس ٠ه-لطل  سسسسل تسسيسسف تسلل ممسسلل تسسلم تصمم يسم امس بم سس م يسم
 ىندبلا وا هنم ةدالا تناك نا غامدلا ةيقنت دعب اذهو ف نونيز نم ذخنل أوه
 لينال راء ضبا عمش عم ميسفنبل نه ديف ةسبايلااما و اماعءالتم الا ناك نا هلك
 قاس خمدب طولخم عمش نم ذخنمح وسمب جااعبف ةسبايلا ح ورفلااماو خبشلا لاق انوطقر وب
 اصوصخو درولا نهد يدنع هحاداو لاق مث ج ريشلاو ارفولينلا نه د لثم يفاب اذمرقبلا

 رح
 )م

 فنالا فاغج

 الع

 فنالا حورت
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 ءاذلا ةريثكلاو ةظبلخلا عا موعللا كرتو ءاذغلاحالصا عم اذه قافنإلا ثيز نم ذختملا

 _ دالاس اانا مضاد 2 5ةر 2 ا هع 0 :

 د لا ا وعلا وفق ميتا

 ل دو كَ 0
 ا دقو هج 50 ؛ى -5

1 

 0  -ممسحمس  مسسصسللا لمسلم ايي دلع معلسما | فص خس مسوس

 1 ا 00 0 00 ذوفنالاىل 0 6

 - اهجالع نافةتتنموا ةيدر و اةفيرح ةداماهبلا ليست يتلا ح ورقلااماو خشلا لاذ اهوحنو

 0 وس ,ابكلا تاج 0 اهسالا ىل ام >ااميرو دصفلاو غار فنسأل اي نم دب الو بعصي

 0 ضر اودو فيفجنلا ّ دودشلا ةيودالا ليعتست مث نوبا لاو جرو رظلاب | اهلسغ مادي نا

 زي ليمعتسي و ةيوسلاب بر زو نارفعز و رمو صفعو بشو دعس ذخّوي ناودو برجم

 7 اهنم رحل :سرادرطاو ج !دينسإلاو لوسغملاقرحتلابرسالاب 5 عباد ١ 8ىدد ددشلاحورقلا

 | 0 دل نق زارت هنم فاعرلا ءءلالاق عيل اورو ولأنه دب مدرم

 0 هعطغب لغتشي نا اا . طارفا دنع الا ضرملاة دام ةعيبطلا عفد
 ميسا حيي ص تشتت  ميسسسسلا نس مسي سيييانتنب_ ببسسلسسا

 كلل بتعا 'لفاإلا عطفيالو ف هرعللا جغم هريثك يادي دش ءالتما نعفممو اذه دعي ةركذنامب

 .ناك لقت لاو اوزو هترطح ظوف نع .نوللاو م دلاةرثك نا ١ ء:.لادلا اهخافتنا نص كسلا

 ناكا ذا اصوصخو هنايلغ مدلا نم ةبلغ ببسي لب ناردب نع ع نركحي مل ناو. با ل هب نات

 .ينوارفصلا ي ىرارملاوه فاعرللادادعتسا نا دبالا دشاو خمشلا لافام نو دايو ارفص امد

 مرات ىو وكتب اميبفاعولا نم و يا هنمو هنم ل دتعم اب عفتنيو مدلا ققرلا

 ىنضلا اذه جالد يا هجالعر وسطي و ةكبشلا واغامدل انيئارشا يأ. نيئارشلاو:ةكبشلا
 ا ب سس يتلا ل ا تا

 يذلا فنصلا اذه مدقتي يا همدقتيف نايلغطرفو| ةطقسوا ةبرض نع ةرثكاو تففاعرلا نو



 تحسس مصخسسخ م مسصسسل تسييس وو ور 7 ورا و ع

 نا ا ايفنا نشرت لا رفا ررشلل 07 ذل

 قورعلا نماضبا ن ايرشل ١ ناك ناوءابطإلا ضعب دنع ديرولا ىلع بلغ مسالا | ذهن

 رثشلا نا اقيقروا ايجالتخا يسن | ضعب ينراطرغم يا ازفح ةح مدلا ج ور ا كر 510 ينايرشلاىفدناب

 اتناقرمحا نوكب ةييستس مل هرشلا مدلا نال كلذو

 ءالتما نع سأر راف هيت يتانتل ويرر طرا انتو عيا قطا ها فسولاراليب , بشل لاق ْ ٠

 هه يح جافتفا غب نسلم ل اؤإ# ةيافش رمل رع( نول ل ١١ دتعاو

 كياني أى مثدبكلا فمثغامدلا ىف ةيوارفصلاو ةيومدلا ةصاخوةنطابلا ماروالاو ةداحلا

 ريك ارسنالف نرلاز امال تنل ةيرز هيدا د يامال خول ىف مث
 حمس سمسلا سس _ممللا

دالا يا ةيفاعرل ١ يو دالاو ةبصخ اءىردجلا لثم ةص اخو ةداح ضارما يف
 يتلا ةيو

 775177977 عدوي و 72 ول تت _ 2تتتمللبتتتلتا -_-

 قع هدد نأ بجالو صخعلاو س دعت اورانلجأر اق انالاك ةضباق اههنم ف اعر "جال يف لمعتست

 ديمجتلاو_وينجتلاودورب منلا ةياغ يف روكي يا دوج لففع# لد بصأ اهتموا قمل املا داقحس يو :.نالاةذه ١

 ةراصعلاوذه يف لح اذااميسالو لفلا ناسل ةراطعو سبا ةراصغور وف اكلاو م ؛ منبلاو نويفالك
 اديس سس سجس سس سس ص سااشييبا سس سس ييبببيا سبا سس سس سس ل يي ا ميس

 جاز ١ك ذو اءاهنمور دنكا ١ قاق دو لو حرا ارابغك ةيرغماهنمو ننؤيفال اواراوفاكلا نتف غش

 ليدعتسي نا نجيف ا ستسلا اذا هذهو خيشلا لاف ى اواو ذهو تثاحا) ازا نسنل ا ضعب يفو

 اهتمو لوألا نم غوت: اوفا تربل حطمت نا شنوكش دنا عرق بمحل هبار اهنامطايتجلالاب
 اسيا بس سبيينبب بيينببب بسيسسسسم سسيسيستيب مشستتتبب_ سسسسسم سيسبب يمس سسايسسسلم سيسي ممسصسسسا ةسسستس ديال

 عانعتلا ءام يما ع انع لاو جوردابلا ءامو توبكنعلا تيبورامتكلاثدو زقرا صعد < ةيلطاخل ان اندلع اذ
 دادس مسا

 ربعلا يارب )أ ىف نمدغت تنوبكنعلا تيب نم ةليثف تاو وكذألا ةذه نم ياةيكرلاني دالاو

 كلذو قنالا اهب ىدحب و ئحزلارابغاهيلعرذيوامهوحن و جازلاو ضفعلا نمذختملا
 هه يديحاصي 200 و

 ان ال ١ ساس بمحل

 ئركا
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 1 انركذ امي لاسغلا دعب ىفنالا ةليتفلا ىلتب ياا اهب ىىشحيو توبكنعلا تيبب طاخيورامعل ثور
 ١ ىتلا قورعلاو ماسلا ضيقيل كلذو لدنصور وف كو درو امب اضبا ناغ دصلاو ةهبجلا خطاب
 ' ١ عضوملا ىلع ئادبكلا ىلع ةددعتم مجاحمول ىيزخا دعب ةمجتح“ يع ا مجالا قلعتو لانه

 د مسمع مسلما ممسسعسل لمممسسمل تيب ومسسف تسع

 يسيل يييصسسللل ل يمس سسسسسل لييسسم د

 ك0 ا اة ببال

 / سس صصص ترم م صمم سسسسسسلم مسلم سمسم مميسسخس اه

  لفتلا علب ءام ذخٌوبف تاطوعسل ااا فاعرلا نم ىيفشلا جال عيشلا لاق ف اعرلاعطقنيو
 1 علبلا ةراصع اهنمو فنالا ىف رطقي لازيال بحر وفاك ةيقو ا ىصن دحاو لكح نم يلف انو

 ١ روفاكبرللا ءاثقلا ءاماضياو ةخوبطمريغاهل احب ىلق اقلاًةراصع اضياوةربزكلا ءامو فنالا ىف

 ١ لخآ ىف لولحم اراجينزا اف مد ةرثكتمسسحا ناو يرطلار امحل أ ثور ةراصع بابلا ذهيف

 ٌْ ١ ةدمجاو مدلا دقع امب رف دربلاديدشل ا ءاملا بص يف طرفي نا بجي ال و نويف | هيف فيدءام

 ةليتف اضئالو قرحملا يدنهلا ضضعلا نم ةذتم ةليتفتبرج اممو غ امدل | ةئشغا يف

 اهتمف تاخوفتلااماو ضيبل!ضايبو لخأ ابريصلاور دنكلا ق اق دو نيحرلارجحر ابغ نم

 قاف دو نيحرلارابغاضياو ىفنالا فر ذي ةقرحم عدافض اضداو قرحملا يدنهلا ضضعلا

 ئفنالا كسميلا هيف خوفنلا تخفن ا ذاو ىفنالا ىف ختي ءاوس جازو قرتحم .ساطرقور دنكلا



 6 نا ش

 فاءرلار ورد عنميل بوبثا ين خفنلا نوكحي نا بجيبو مفلا ىلا لزنياه قزيهلو ةغاس
 مركلاقروو فالخأ أقروةراضع ذوي ةفصلا :ذهب ةيبطل دلع ءالطاهنمف ةيلط الا اماو

 فالغلا فارطا ٌّ 7 اهعفيوالا لنك ناتك ةقرخب 0 ا مزاي و عيمجلاد 0 خا 0 اموسآلا 20

 نسور و بطقلاشيرب لوشح: نافاياشحلا اماو لجرغسلاو نورتمكلاق راو جسوعلاو

 وانيفت أوأ ةديدش ٌر أرح نايلغل نك اكلا فاعولا نم بعصلا أم أو يى دزيلا نر طتسو لزق اكمل

 هام |دجاقيض ا دصف رخنط أ ىلي يذلا لافيقلا دصف نم ةيفدبالف نيئارشلا

 جرخت نا ىلاريتحا|اميروط هرشالب هيلي يذلا ىدثلا ىلعو فيغخ طرشب سأرلار خّوم يف

 هنالغلب ا هناف فلخ نم يذلا يفتكلا قرعلا نمو لافيقلا نم ىشغلا ىلا دصفلاب مدلا ٠

 ىلذو ناكملا ىلع نكس يشغل | ىلا ىدا اذا هن اف سأرلا ىلا عفت ري نا مدلا عنمي

 رضخت ىتح ميلثلاب دربملا ءاملا ىف ناسنالا اجب نا لول اسينحااميرو دي دشلا ف اغرلا ىف

 يرو طخ فلام م صجنوا تيم صب همأر صصجي نا لا جيتحاامبر .ةٌؤاضعا

 مهرد نز و طعسب صل ال | يبث ايمومللا نم و ةيراجنزلا ةيوقلا ل اتفلا نم دب هيف دج وب مل

 ةسمخ ناو الطر نيرشع قوف هنم ج رخ# نا نلا هفاعر يف ناسنالا شاع امبرهنا ماعاو

 يس دعف ةيذغ الا اماو هعطقلاببس هنم عقي يذلا ىشغلا ناكامبرو تومي مث نيرشعو

 ضرع أ ضعب معزو ديج ىرطلا نيخلاو ىلنوهبشا امو مرصع وا لخاواقامسب

 ةطقس نم فاعر هب نا ءاو دلا لضف ! نم لب مهل ءاذغلا ليضف | نم جاجدلا ةغمدا نا

 ريبدنلا ىلا جانسي دق لاق مث اذه ةيلاونم تارص نوكيو ةنمرثكي نابجب نكلو ةبرض وا

 جرخي ةفعرم ةلآ ءامدقلا ذختيام ىلذلو ةيغامدلا ضارمالا ف اصوصخو فعرملا

 كلذ نم لئاس فاعر لا اهتيفاع يف جانحملا ضارمالا نم اريثك اهباوجل اعيل فنالا

 دقو ثوبكععل ا, ن وكي .ئرخذالا تابنلا ىلع تبني يذلا سعل ا نيللا تابنلا

 ةرثو ماكز ةلزنلاو ماكر فنسللا ل رقبلا ةرارمب ةنوجعم نويبرفلاو شدنكلاى ةداح ةيدو | نع خت
 طيق



 ( م0)

 ١ كل غامدلا نم ةداملا ناليسامهنم دخاو لك | يف ناتكرتشم ناثلعلا ناثاه م لا ىاق

 ِ قيرط م لزنيام ماكزلا مسابو قلصلا ىلا لزنيام لزنل نيس

 | قيرط نمالزان ناكاص ماكز لاب صصختو ةلزن كلذ عيمج يمسي نم س انلا نمو فنالا

 أ يل ولو رار قالا ل شتت او هامان فا
 " ىنوكيامالةراحاهت دام نو

 سمسم تسل س٠ 2-2-2 سس يصل سرب سيصل يمص مصصصسلل سمس مسصيستس

 ؟: ام ةراحلا ةلزنلاب دارملاو ا تس مادو 5

 تال يراح دلا تقال كمل سنجل ا ىو فس

 دس م لسسشس شنب مس سمسمس- سب د6 ردةهدلاسا_ 8+8 +6+يلظلده©ةهللطلط[ هلعظظبدلدءدهدلطلفدءسسلسل

 رمسيس جيس سس سس سس .تششنليالال مطل اا لع لكل ا ةلع م سل 510 ا ا ل ل ا 4 ا

 1 وجل ل

 لامشو دزاب ءاو» نم ج راخ نم ةدراووأ يو سمع 8 هلال! اكيبسو

 وأب ضغوا ةضايروأ مامح نم غام دلا لهاخ# ام ثقو نمار !| ىشكاذ | امصوصخو

 هيل يس سس بس سا سس سس ااا سس سس يس ل سيينبل حتبببب_ب ب يي سس سين حس نسا

 دصفلاب دال اليلقت اهدحاةتسر وم ادصق ا تا سلا العلا دهب ىاذريغ غو مه

 ١ ١ تاو لا نا دنا ءارفصلاو , مغلبلاكةلز ل يااهل بجوللا طاخلا غارفتساو ةراح ةداعلااو

 1 موي لكي ا ةعببطلا نيم ماتو ةيمغلبل ان اوملا ن<سأرلاء التما اوهماكزلاو ةلزنلابابسارثكا نال

 ىنانو يا اهيناثو سأرلا ىلا ندبل اداوم هجوتيالثلامهوعنو نيبجنرتوولح قلغمب

 00 0000 - هوست ا ا ارومالا

 --6 0 ايمو ماا اهلا تن 5-0

 همس سسلا هميمسادلم ا دككدبعدععععع.ظ. ةهععلدضطظطللللظاؤ+ة+ل لالا هد د ء دلل د

 فارطالاو مرسلاو ةيرشلا: نيه ثري انعيطما ١ ازوال | نه دب اخوبطم ياز وللا

 ءاضعالا هذه نال غ اهدلا ىلا ىلذ ىرسيو بطري و دربيل كلذ دو ا هر كدب



 تسصسس هاوس سس هير

 سس سيصل مصل تصل سمبل مص صسسمل

 اا 000 سومو عضوي ني كا

 لولا سأرلا ىلع عضو ةقر سيم هند 2 لاهيا عملا طلي نابةيوطرل :رلاوةدوربلاةدشل

 ل ل م مل ل سم

 وبطملا نويلهل كيا نونا اهلاو لسعلا ةفيطللا ةر احلا ةيذغالاو غامدلا ىفرأ اب سعي نأ

 0 زوللا ىنهدب ةطنعلا هلا ءام نلتماو قذلعل اب ةيرطالا لثم ةنيللا ةر اهل) ءابخإل ناتقفلت

 ررسم سدحأ ديا 0 مدع ع اس دموع
 يالا ا

 ناموا الخلاط 308 وذي 2-2 ةيرشالاو 0 اةوعال 1 ظ

 عنمي يا ناليسلا عنماهئل اثو هلانيبلتو لزني لاح اضنا سقنتلا ءاضعا نع اهنلث اغ عفديو

 ةداكسلاب و اداص هوصخ ور“ محار امب و شا نخل ورعب ىلا |غام دلا ن 50

 درابلاور الل بابلا اذه يف عنانس ور دنلابريخعتلاو ةدرابلا فواح نأ ١ اذمبو ةراحلا ىف

 0 لاو شاهشخت | يبطي ة,ءرغلاو ةضمتضملا ل ذكو عمشلا لاقام ىاعاعيمج

 اراخو ةراحلا ىف ونا ناكرمحالا درولاو ةسبابلا ةزبزكلا هيف ديز ناو لعفلاب ىاا درإب

 ناليسلا عطق اماو معلا ةاهن اليس عنمو 8 داملا ظيلغت اهنم ضرغلاو ةدرا بل'ىف لعفلاب يا
 ءاموةرب زكلاءامو سدعلاءامو در واهودرابلاع دايز هرقل اس رتاج هس رطبا ا

 بطلت لثمو ةدرابلل ةراحواراحلل ة ىراب امااضيا ناصرلا ءامو شاخشخأ ار وشق يف نمط ف

 ةذهتم فلا قدا كاسللا |ىلذكو# درابلا فاصوصخو رم هيف قعس بارشب قلحلا ١

 ةيصاخاهل ى وسو و حا اوردنكلاوةعيملاو نويفالا نم ٠

 نادل ان ماهم حلا درع فروع اةاملالو :وراحلل جذاسلا شاخشخأا بارشك ىلذ يف

 تارش لوقسي نا بج الو در ابلل يد اب ارقلا ىركذي امم ةريغو رملالثم هيف لوعجملا ةفالسلاب
 لصي ل ثفن ىلا سسنحاو سبنح ا !ذا اقر دصلا نع ةلزنلا عنميلء ١ هتبالا الا شاخ ديثخلإ

 ةيذغأ



 ( ميو )

 ٠ 9 قراعل انما اهل ةعيبطلا عف دب اهع اقدنإ لهيسل بواد ار الليو"اساومإ يعبأ ارو بارشلا اذه

 1 سلال اما. هو عدت رطب الب شات يا رف 0

 5 ةرضد و رع يلقلا مغلبلا ع َض 00

 6 تالتح هع 0 وذ ا الج ةهجب الا
 ْ ء . (فف' اقنالاز 1 1 يناقلعأا لك

 اانا مساءا ملا كت ل1 ل اي هدييشسس  سسنسللا

 052 ايلا ف ةرصأا ءابضع اي ةلردلا 2 شنب مي م

 1 ٍْ اذز هولا نه دو دو تنك وع وعام هه هز 3 وألا ندد ١ 5 ععجافب ,ططارشقملا ءالق ابلا ذاع انبي

 0 يح  ةائيدملا اللا مال مس دمت دحأ ١ ءاضعاة ذه لاث» !ىوقنل كاذو

 نايولكادور راض ةادزا ايلا هل ازتلا لوا فما اليعل اذا ملعاوةءاصعلبيو مفلا يف كسمي لاعسل ل

 ا 1 يابت 2 انها فدي ّى كر خيطلا ءاضعاوب ىبرعلا ىلا ثصاقةما -- !!طالخالاز وثي ما هه 7

 1 كرا مرن ١ ىو هريغو قرعلاب اهغرفتسيو اي أ هيلا للعب هنال عف ان ةعيبطلا نييل م عطنا وعب ادعي

 اد يعن انيحلاا نالرثخار خول انف هن ىاالايخ األ! فز لو الاى يلااقلطم

 أ يرتازلا العاق لالا ة فر ذ ءاهشو زها اا 4يحم فقيقور لاداوملا ج رخو ماسملا ستغير ايلا

 0 ”اكنا أ دو !ففرا هذ س !طعلاو يني ضل
 ١

 ار ا ا اة ل 2 قل ان 7

 ير ةلماخ مونلاو او بارش 20 ات ا 0 ا

0 1005777707 7 

 لكالا ىلع مونلا و مدا أو ءالتمالا بانتجاو غام كك دبم) سيجري انةثساعالل لقنلل

 .سأرولا ءالتما بجويو ذهلاثم !نالكلنو ةدراب و تناك ة راح ماكزلاو ةلزن اوف حلاو

 ةسأر عواتميف اماعط ن ظبلا ء عوانمم ثيبيالن أ بج ماكز !اوةلزتلاب نو ادبملاو ار عبشلا لا اق ىدبلاو
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 كلذ, ٍءاقوقدملا هتليلب امويداحلا ل خلا ىف عوقنملا صم ازينوشلاو راعلا م اسزلا د ذا

 تاروخعلاهذهو ميشلا لاق لاعل | ىفةدسلا اهلها يع قّينع تيز ليلق عمزينوشلا

 ولةملازينوشلاو اضيا طسقلاو امومشو ار وخب درابلا ز يفوشل اكو اعيمج درابل اور احلل سور دنسلاك |

 نمحملا ىدرلا رجح نع ل علاوارمخلا اهب ىل ذكوادج اعفان ناك انكفقرخ يفارورصم هشاذا

 ءافرطلااماو نيللاو طسقلاو سو ردنسلاو ماخأ ادوعلاو ردنكلابريخبتلا ىلذ يف عفني امضو

 ةلاجنلاو روفاعلاو وكسلاو مص اخرقبلا ضيخم يف عقنملاريعشلاو ىلقابلا اذكو راحالف رولاو

 * ىظنم لوسغم ئمعم ئحرلارجح نع لخأأر اهب كلذ كور احلل اهب رمي لاخلا ىف ةموقنملا

 هيلعف هنانس | ةحص ظفح بحا نم مفلاو عسنلا نضعب يفو نيتفشلاو نآسالاوةثلل ضارما لاق
 ةمسشسسسسل سسس ديس بد »8 سيسيسيسيسسيسهشسدعبعهظغا_ مه شي شششسم سل

 ةدعملا ىف دسافلا عوشل ا نصرخمتي ة دعما ف بارشلاو ماعطلا دسف اذا ةنال كل ذو ةدعملا ىف دعس هلل دان لاعرارتخرالاةيفقنل دلت اووزوررالا ةياعر هيلع بجي ب ىناروماب

 رهوجل يا امهرهوجل اما ىلذ داسفو هل اعمال اهرضيو امهريغو نانسالاو مفلا ىلا فعصيو

 وبلال لأب فىالذو 100 انهم دعا : ريدم ,ريغتلا عيرس كلذرهوج نوكي ن 6 بارشلاو 2 أاعطأا

 الل ماعطلل لاثم كش اك هلوقو هك اوفاككلذ أمهن اش نم نو د ناب اهيل [حنسا ةعرشلوا

 تاروكذملا ةذهو ةيبرغم لا اهضعبيفو ةيماشل ا نسنلا ضعب يفو ةيرنصملا ءازصلاو بارشلللاثم 5

 0 ىلنوأههلامعتساناسفلو | اضيإ اغيؤس اهتلاحتس الو اهرهوجل اه داسن نوكبي نازوجب

 اهيناثو ءاذغلا ىلع ةكرسل وا برشلارثكتسي وا هتقو ريغ يف بارشلاو ا ءاذغلا لمعتسي نا

 ةرسعلا يبا ةكلعلا ءايشالا غضم يا كلع نم زارتحالا اهثلاثو اهرضب نانسالاب ضماجأو ا نت ل 2

 كىت

 ةئلاا ضارما
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 ةصنعلا 4 5 ظء هلأ ةكاوفلاو باشا هاو تاسرضملا سزارتحالا اهعبارو ةكلعلا هو يبل 0

 ننبايلا .هةلان 00 الابن ,يتلاو غضملا لع ا ةيض ارشلاو ضطانل ياؤولعلا هر وتفحلو غضملا

 ا ماسلا لا للم وجل وادا بوصخو هةمزارتخالا يا دربلا ديدش لكو ةضماعلا

 ا ا 5 21107 تيقع 0 صخوأ هخيو ةرارحت الا ويبك دس لك اميظعار رض تبتجويو عرس اهيفذ كدغتني درأب بلآ

 نانسالارصباملكو دحاو عي ىلع ني داضتملا ضورع هةر أوب 2 الار رضال كلذو

 001 ىنانسإلاب رض ريغ ةربغو ايلا عم ا وبطللا ن اف حوبطلار الغ نا ثار كلا يطاطلاب

 كا 20 1 ا ل ل دل ل مدس- يني ساساسسسسسسللا

 51 نال ىلذوز وجل اوزوللاك نانسالاب ةبلصلا ءايشالارسك ص ارثحالا اهسم اخو

 تسبتحا اذاةداملا ىلتو اهيلا طالخالا بابصناو اهفعض بجوي نانسالاب ءايشالا ةذه

 0 وعلا 5 0 0 ف 0 0 دعاس

 "7 أرد ثينحل 0 1 ا 2 0 اراب

 2 امو نانسالا ى ارضياال ىنح لا دتعاب كاوسلا لامعتسا| عب سلاما ءاواقسإلا أفلةيو

 لمعتسا اذا نانسالا يا أرهتيف اهنوارطو نانسالا ءام يف 1

 ا ووضلا ولع ,.ه قعضلا بس ةذعاصلا ةرخ با !لوبقو لزاونللاوت أون دم أريثت كال امعئسا| 4+ ايف تكامل

 كا ار الاك ضب ةراوملا عم هيف ناكام تا مالا ليو ودعلا طفلا 8 امعتسالاط ارفاى 3 3

 0 ةعمتجملا تالضفلا للعب ةرار طابو ةئللا "اسال ئوقي ضبفلاب نالدكل ناين نويللابو

 وفدو اهيوقيو تناك ةفارح ادار اان مه اةيق امي نانسالاولجب ١ اوسلاو مايالاورمبرثكت الف

 ورسوم ديهمع تن رول ثو'ن 5-5 انو روتنلا

 أ ثو دح عنمي يبا

 سسسسسل تشل تسسلم تسسلم ريس سس سلا سلسل م سس سس

 |ايماةلازدرولا 0 0 جل ده ادت عي ندب ديبلل ةبحوملا

 اهريغوةير اخجل ل ا لوبقنم اهعنطيو نائسالا ىوقيل كلذو ديربتل | ىلا ممتحا نا

000 



 ةطس

 بيلا 49
 نيك 0 ىلا ضاق | ىنانيهستلا مع جيان !يمورلالبتسلا يا يشر نقفوا

 ياش و عفان لسعلاب ىلدلاو دز عرفا ع : نهر ىل ذكو ع

 دس 7-0 0 هيوحجم زسلاف ىف اصوصخو
 عراف

 نيس تييينيبب يسم يسسسس ةسسنسسنب سس م طعدص٠عمو

 نيد نظم ديلا ل نمو ديد ةتيصسمم 2 قرد»#و 56 اننيرشلا وا

 درع تيت سمت تاج ندم دريل ١ 5 : إم 3 ك1
 صفع !١ اثم ض)اوقلا هعفن تا انسالا نعض قلتم هلا قون ةنساذكخلب اع ا ك انو م

 تايوتمتاروكدملاةذهن الك لذواي أيِق ايقاقالاور لا. .انلجلا اندواولا#) مه هال علا ىئفطملال اراقملاو ذأر اردلا سم ا

 تدمن-سلسلل سسسلا

 4 يو دعسو ل فوفو نات جروس هتفصو ناج اروسلان 9 0 ةيوقت ب جوت
 نونس سل | ضعب يفو ءاوس ءازجالخلاب ل فطم قرم بشورمحادر وو ضيبا ل دنصورفصا

 حسن وذهو ناجل كروس نونس هللاقي ١ ناجم وسلا ءاو دنالعصان اجر وسلا ىلإ وسو ناجل وسلا

 قامسلاو نائل حلاو نضفعلاو بشلاو نزولا نصوناتبقوا نامرلارؤشن نطاذخ و يءاوادلا ةكلذ

 سال !ء امو درولا ءامب ةضمضا او غجولا عضوملادب كلديو قحسيو ىق دي ةيقوا دحاو لكن م
 عوزنضر غصا لبا مهاز د ةثلث دعس نانسألا ىوقي ديج ناوئش ةفصمشلا لاق عفان قامسلاو

 احرفوق اع ن امهر د بشمه أرد ةئلث ينيصرادامهر درشعةسمخ هفرقمهارد ةسمخ لوونلا

 قامس ها 4 ةسدشل عام سر نر |رفغ مهرد كم مهرد لفلفراد مهردر داشون مهارد ةعبس
 يلج ايس | ةلذاق ليقاثم ةثلث ءاف ءافزرطل |ةرمث نامهر د د نيغاب دلا

 خفبلا لاق تاصبلاراثاركلابا ارا ١ ,زبيريجمتلا اهطقسو نانسثالادوأد افوتس امعتسيو قحسي

 نانسالا زعض

 نانسال ادود



 سرصلا

 جالع

 ةيماد ديل

 ةثلل محل ن اصقت
 جالع

 ةيللا ءاخرتسا

 ( معبف)
 مش نج يعي ىصنو نانثالضبلارزب مهاردقعب د/انخإل لكرىم ثاركلاوزنو منار زبذخُؤي

 مونلا ف ناسالاريرصلاةسأ أرلا ةيطغت عم ةبحا هنمرخ#“لو مهر د نزو ٌةبح لك ببحيوزعاملا

 هجالعوا فاكر اذا لدورزدو ناوبصلل اريثك ضرعي وامهل منشتل اكو نيكفلا لضع عضل وكي دق

 وهو سرص رضا لاق ضيق ةوق اهيف ىنلا ةرطعلاو ةللعملا ناهد الاب قنعلا ى ىيه دنو سأرلا ٌةيقش

 - هتصوفعو | هتضومحو | هضبقب نم ا ل ل هلل ياس ينام يانا ضرع از دخ

 ةدعللا نم دع اصوا ضماحل ا نامرلاو مرضعلا ثم لوانت نم لض-يامك ج راخ نمدراو

 ةتداحلات آلا لمح راخ ماما سرضلا بسن املعا ملعا ضماحأ | ىلا عوقل عوفلا بيقع ةيبقحا نراك املَو و و

 عيضوملا اذه ىلا هوق دون ةدعملا مغب قاعتي ءادوس وا ضم اح مغلب لثم لخاد نماماو ةضباقلاو

 اهمرج يف صوغتو نانسالا تابوطر لقت ةضباقو ةضماخ ةفيطل ةبوطر هنا نيببسلا ل صاحو

 نولويللاك نخسي اذا قيواعل د دربلا ليزياضى ولا هجالع ف صاعلا لوا يضيكوأا ب اهيف ف نتف

 ىلعوا ءاقمسعلا ةلقب غضم جالعلا# لاقام, ىلع ءاقمحلا ةلقبك نيليو سامي امص نضبقلا ليزي ام
 ليقناف عفان بيلعلا نيللاب ةضمضلاو عفنلا دي دش 111 وليجرا 7 رلاوأروجلاو: !ناوللاالز ماب

 ئغلنخم ني مهمل دبر نروشومم سرص دارا لو و لخااش 4 ثدحبال ل

 ذفني هفطلب لخ ار أل اوالا نع نن اوجلاانلق اذلق ساي داير ادوهو ملل و ةبط 2 ةدراب هو ةلقبلا ىنعاجازألا

 ندعو اديطا لمس كركملاب نش هرضيأ 4 تانغ :ومحلارئاس ف الخ سرضيامر هم ,ادقم تبلزالو ع 00

 ب وره ةسالللايةنومسل اةنضبقلا اب ل ليزتةلقنلاوةرارح -لابوربلا ليزي زيململا نال ىلذك ذكى اك امنا هنا يناثلا

 *درورز عيمج ل عامه هيعنبي فرم 217 نفطملا قرح كا منام عفا 75 ا احلا ةثللا لاق

 1 ذخر جالعلا#ةريغو مرو هم لاصتا قرف ةوادرادوأ دوأر احجز ةاوسا رامي ةئلا مل لراصتت لاق

 و دي ءاوس ءازج# بيزتلا لسا ني مس و



 ( و3/4
 هضاوشل هيف خبط ءامب ضاضمتلانأثما ىلذ و نانس الا عض يف ةانرك ذاماهيف ىفكي

 لخغلاىف حوبطملا بسلا كلذ نم عفنلا ديا دي دشوه اممو جازم بسحإ ةد رابلاو او ةراحلا

 ريثك مد يا حلاص مد لاسراو طرش ليلا جاتسي ثلا ءاخرتسا نه يا يوقلا ريثكلاو

 ياريب دتلا ىلذ مث اه ٌواخرتسا لو زيف اهن افج بجوي و ةثللا يبوقي نا هجورخ ماصي

 جازم ءوس نم ه نوكي ن رانسالا عجو 7 ضباوقلا هيف خبط امب ضدضمتلاوهو روك ذملا

 ليسو نالريخو ة ردح غض ن وكيو قاقملاعجولاو درأب ابلا ء ءالا ىبلا ح اورتسالاهتم العو راح

 مولا نورت كوبا نود يعل كبر ةفضيإ

 0 بيسمسج ةيح ويمع ا
 علقةلاع أ هذه لثم يف عفني ال يار ضد لقت دةنيح علقلا ديفيال ةئالامرو ع 6

 دئنيح بجي لب ةريثكلاد اولا بابصناو عجولا ةدشو ةثللا مرو ببسبرضب لب عجولا نسلا
 ثناكن او ةراحلا ةداملل نوكي كلذ رثكحاو ثللا ىف ثداحلا مرولا جالعب لغنشي نإ

 ةصاخو علقلا ديفي ذئنيحف هيف عجولاف نسلا ل وط يف ادتمم عجولا سد او ةميلس ةثللا يا

 ىنسلا للص | يف ةعجوملا ةد ال و ١ لعل دياذه نإل كل ذوابوقثم عجولا ى ىنسلا يا نانا

 جارخ ا تنبني 0 "نلةرواجلا داريا جر اريك ب ارتس» منيوتاعا ةلاذئيحت

 يي سعال الاوم راما ته يعجما اج ةدالا ىلت 5|

 2 يانج 0 0 يو 0 نا ا

 يتلا ةدالا يما ة دال املا دجت امب عفني دق علقلاو ىف ١ ىفو ارومعلا ىفايشافاعجو تدجواذا

 فكلذو علقلا يما عفني ال دقو علقل ١ ابيبسب غاارفتس الو ليلعتلا ىل اقيرط عجولل ببس ىه

 اف

 نائسالا عجو



 جالع

) 

ناو ا و !اديزيف 3 8 ةثللا 5 ا
 عجدملاع اة هرخوفسللا الا بابص

 0 ا لا هك سل لل ا ا اقل

 سمسا سس سس بسسس سنس يس تس. سننياي سمس سسسسسلاللا

 لام 77 0000222 1 رمال

 ءوس عا شبنايلاو دوسا نوكي ن ايان دوبسلاو |اص ةرمح ةيف نوكي ناب مدلاوا | ةرفصلا ى

 مار ولالا ةبلاغلا ةطيوبيلا تتيشب هرمضياو نس ١! قلقي عجولل تينا

 نااونلا اذا ةرمحلاو |ةرغضلا ئ 00 الا هنولب

 يىذوبو عجوبرتك الاف راحلا مرولا مل ن اف سمالاب مار والاداوم فرعت كلذكو ضايبئاوا

 00 0 بيسيدم 7 ١
 همس هد ا اباششللعلل الد م نا لل

 ا تت تل ا ا

 1 نابلملا ينام ب داكار فوك ىلع وتتم

 يديد 5 أ دغ ةسزشيةليل قينأ مرلا ءام يف عقنيو .ةيووفصالا ولا .اهلارشق نم مهارد

 1 دي حب 0 صعلاب ء 1
 ديس ل هه ١٠- بلس د للسلع ل لسا سل

 ل ا لسا مخ سس ك0

 7 اهتعلد شيو ةثللا ىبوقيل كلذ سآلا ءامب ضمضمتبو لا كلذلو امهوحأو 0
 ةرتفم ع داورلالامعتسا يااهل د حم الل ءادتب الا ىف اذه ةيلضفلا ناوملا

 تت ذلو 0 ا نيل ىلا دال ع ئشلا نالار عسي

 همس سس ميممسم يسلم ممم سمسم سمسم ساب ب مسسسسللل

 جاضنالاف ياربنشر 000000 يع 0

 درولا نهد يف نويفاط ازبق فادي ةرارحلا نم نسلا عجول ديج ءاو دةراحلا داولا بذجو

 ل جاب وولعلا ظفإ نااضيا غفنيو هدو عقول عزل نيستا, يلع عضوي و ةنطفو تلوم غلو

 افقد اهلاربحلا» قولا تلا حملولم نفل هنم نبربلا ينسلاعجولا ماو قلعلا



 : ( مم )

 يلع ةيربزغلا ةراركلا وذ اعناو درابلا جازملا ءوس ةلازاب لاجمل ةيوذتو ةيغيك )اب عفني هن الرهاظ

 لغمب ةضمضملاو لحملاةيوقتو ةرارحلا شاعناو ةيضاخلابىكلذو [ضياراحأل عف عفان كلذ لكنا نأ

 وه لا هةلجرلا ناللوالاال عت !أووثاذهو تنيشلا شار زب نم نسنلا ضبفوفلجرلو ارزب نم

 هب سدو جاوا يخوي + ناسك ووكر يشن كإ دواي !اجازملاءوسل سل صيال

 نافح اورالاو ءلووقلا ىوقيو درابلا جازملالي د تن 'ارشلاب ةضمضملا تعفنامبر و

 اينولغلافلاقام قلع تاردخملاب نيكستلا بجبف اريثكاليلعت لاحت دح نيل | غلبو عجولا يوق

 نجوي ككاذإ فلي كلزيبكلا و دابا كراجتا قاطو افواناكايمور يا

 اري دختدشا اذهو ائعشرب ق َّق ةانمللا رثو يمختل م اد بق تار ديما نم هيف املاثي دح ب اعاناري ريفتلا

 ةلسمب يكلاف دج ايوق عجولل بجوم ادرابلا جاز :+ا ءوسن اك نا يل ادجاي وق دربلا ن اكن أو

 عرفللا ىل يا هيلا لخ دن عجو ولل ةبجوملا حبرلاو ةداملا للحتأ ىلذو عجولا نسلا ىلع

 يناب وا نانسالا نم يتتابلا يا يفقابلا ةلسملا سمن الثل نيجعب هلوح طوح دقو ةبوبنا يف
 نت تسرد "ار ينواملاو :ابلاو قالب يحيرلا دمكيو ةميلسلا ةحبتح ا ا ارجا أ

 نسلا نم عجولا بيسلاوزل عجولا 57 نعللا ي | مروا ذاف لب للا ىلا ةداملا بذجيل

 ن انمالا لوصا نىأا ح دذلو س ارلا نم ناو د ةظيلغ ا 0 نم نسا عجوثددع: دذ كل ١ :املعا ع ىلا

 نانسالاهي اوللو 5 غام دلا يقلل هجالعو لقا ةدؤملا عج ول اكتمال :واهبأ طبيخ ف ذلا بيصعلاو

 رطقي درولا ند مد. هن لحت '.ءاوسلا ىلعرتس ديب دنجو نويف اذخؤوي ن |عجولا اذه ى نع عتستو

 ةلايجلا ايفون الرق فلام راحل ااماو عجولا ن كسيف عجول ان لا ةيح ان نم ىتلانذالا ىف

 ا رص او ا ا الو ورا 7 ل ا هس ل تو وظلال و وبس لا دال ةئاكل طع

 60 وةرارحلا ا !ىلذوروف اك هيف ديز امبرو در ور زو قامس هيف ديز امبرو نيرتفم

 نكنلمب هل ا ا

 موتا داقلا ١ ااماو عجو ل نص عفني اضيار يدختللو داو ان ايلغ نيكستل كلذو م هلا ىف

 ايفل 1

 تءعحص واذاصر نأ ماس دبكو هنمف عفني يا سفنبلا نا تدر مااف سباب جازم ءوس هببس يذلا



 نائسال أعلقي ءاود

 رهآ

 نانسالاو اجي نونس

 سس ل سس هيمن م موصل .تصسم حصع تيصمخسسلا نهم سمس سل سي
/ 

 سونيلاج نمن ىناقلا ىف مثلا هاقن ين اذهو عج ولا نكسيةعجولا ةلك دم عيل ىلع

 ظ ةضمشملاف نانس الا تحن نوك ينلا ةبصعلا ىف ةفآ هببس ىذلا عجولا ي | ىبصعلا اماو

 | ءايشالابتصعلارركتيالتل كلذو ديربتلا ىفطارفاريغملخل او درولا ءاملثمب انرك ذامب
 قانوتمر با يق ءاو دي دلا ببيجن لاقدي ربتلا ةديدشلا|

 ظ ” ١ هدايويزلب انج نال

 0 ةعيبضو ليف رو حرج دم دنو ارز ورمو لفلفو
 ُ ةعطق 0 ذخّؤنو لسعب نجعب ةيوسل

 يدر دب قولطي ةلوهسب ةعجولاو ةفيعضلا نانسالا علقي ءاو د# نسلا ل صا نيلع عيضوتو ةنطقب

 ابل الذ وبنين مس تنيرلا اي ربلا ع دافضلا نيطيرخأ بدذجي مث امايا قيقثلا لخلا

 بذهب مث هفكرح لهشز قنح تارم تيزلا كلذ نم هيلع مسديو سلا لوح طرشي
 ءاامخلا ةاكي قب نوبحت نبغصلا دي دشلا نانسالا عجولرخآ ن انسالا اهب علفت ىنلا ةل لاب

 تتفتلا عيرس فزغل أهبشي عوشرف ! ل مهنلااو اريغتو رفحلا ىف *تارمهيلع عضوتو

 رضخإو ا دوس اما هنولو اهنم هعافرسعبارجتت اهيلعرجسعيو نانسالا لوصا يلع بكري
 يلج اهناريغ نانس الاوا مفلا مطس ىلع بكرتو عفترت ةظيلغ تاراخداما هببسور فصاو

 جراخوا ل خاد نم نانسالا لوصا ىلع بكرياص نيقبيو ناسللا ةكرتحب مفلا ساتس نع

 رفعلا نولب تاراخملا ىلت عفترت هنم يذلا طلخأ ىلع لدتسيو نامزل لوطي ىلع دقعنيو

 ة ءالجلا تانونسلابو قفرلاب ديدحلاباهنمن انس الاةيقنثو طلخلا كل ذ نم ندبلا ةيقنت هجالعو

 'جاجزورضخلارارجلا فزخوردبلادبزو ينازدن يلم هرفحل اب بهذيو نانساال ولج نونس

 ريعشرفعلا عمي امموةثللا ىقوتيو نانسالا هب لدثو امعان قحسب ةيوسلاب كنيفو ىماش

 رسمت نااضيا ةعفتي امهو هب ننسي قامسواينوقحسمو رمبلا دبز و ىئار دنا عمو قرتتم

 سلا فو ااهلهرتب فرعيو ةثللا فاما نفعل نوكيدفرختلا لاق < نه دلاب ةليل لكى انننإلا
 بص: ةينفع ةدساف ةبوطر بلحت ببسبر ومعلا داسفلا ضيا نوكيو هنولريغتو هلك أنب فرعيو

 هقادشا ىلا تبلجت ةعل املا ةدماعل | ءايشالاب هبح اض ضمضمت اذ اهنا ةئمالعو سأرلا نم
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 :مفلا ةيوقتو غامدلا قت هج العر هملا لذ عم عطقني الو ةريغتم ةحئار اهل ةجزل تابوطر

 ر ارميرخملا ماسقا نم مسقلا اذه نم يا هلم يو مو ارفصلا فرعيو ةدعملا ىفوا مقلا حلم 7

 قيرلاةرثكب فرعي ىمغلبلاو ماعطلا لو انت دنع نخب ناو ةوهشاةلقو شاعلا ةرثكو مغلا
 ىلع لدي ةعالدلاو علدلا نال نسح ااذهو ناسلل |ةعال د خسنلا ضب يفو ملا هع الدو

 مغلا لسغو لكالاب نكسيال ناو شاطعلا ةلقو ةبوطرلا ببسس مفلا نم ناسللا جورخ

 دقو اهئنوفع و ةئرلا ةحرقل ىلذو لسلا ىفامك اهيحاونو هن رلا نم نوكي دقو نوكسريثك

 ثدحت فيكةيئابولا ىمحلا نا ملعتس تناو ةيئابولا تايمحل |ىامكهلك ندبلا نم نوكي

 ابا 26 العلا أ د نفعنملا طزمل ب َنَح ةينفعلا ىمحأ | يو دس اون 5 قشاتسملا ءا وج !| كن اوقع نمد

 وهى قلابطلخ لاولجيو ةنوفعلا ليزي و ىشي لودح 5007 ١ كال ل 5و 171 و كف دف ةثللا نم

 نا ةبلص يي يرعس لادنم قلبت نوبت ل ديدزلا ة راسل كح جةيسول لل ١
 ديبجلا مح للا تينيو ةنوفعلاليؤي هناف نانس الا نم يقاملاس اميالثل ةبصق يفءاو دلا اذهل هعتسي

 نم مسقلا اذه عفني يا هعفني تايوقملاب ةضمضالاو ةيقنتلا نم ةّثللا ء ااه رس قانا انا ولكو

 دعسو كسم ليلقو سل اياويزوجو ةفوقو لفنرقو كس ةهكنلا بيط درخبلا ءاو نةفصر يبل

 هنمذخويو صحاب ح ذختدو سمشيو عمج ةيوسلاب ين دوعو جرثالاروشقو بيطلا لبنسو

 يانعلقلاكعوشالف نسلا نع يذلا اماو ىيلاعت هللا ن ذاب عفنيو هام علبيو غضويو ةثلث ةو دغلك

 ح الصابف ةريغو | جازملا فعضوا ةثللام هو لثم عنامل نكمي مل ن اف لك انللا عجولا ن سلا علق

 0 اكن اا هتيوقتواهسفنا انلشالا فيلا ناكوواذ دربملاباه درب ياا هدردو | اهكحوا اهتيقنتواهجازم

 رخاآلا ءاضعإلا نم دسافداوص لوبقو نانسالا نعضرخمل | ببس ناكنا يبا اهفعض ببسلا
 1 ل ا 0 1 < 1

 ةضمشمو الك ادي ريدا نسي اكو :د ىوارغصلاف م 1 - نع يذلاو يىدعملااماو

 ةيك ل ما اعوفتلاو لاو ا 3 00 اق

 هدد مسي شسلا  ثتسلابلل
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 (م85)
 ١ .ليلهلاب نيفاصرلا 7 ْغ ونتسي م ةارمل هلخاقلابلا هسلاؤتن ةراظا يهل او أو ىدنهلا يا

 ةدعلطاو او معلا ىقنت هذه ناف ةهكافلا خيتطو ار ,وكذملا ىوقملا عوقنلاو ةزلاو | هيف عوقنملاق وق دما
 ا ل ع سيل -  سسيييبل سس _ ممسسسلاب دل _حسس

 ا ريجتكسل أو ١ اوميللا تما ارشف يمغلبلا |اماورخبلل ببس يه ا ست

 جرابابمغلبلا غ ءلاغ رفتسي مثداوملا اهيلامصنيالف ةدعلا ىوقي ومغلبلا عطقيأ كلذ ثو ي د كامالزل ا.أ

 هد كا كيسلا اخ م عفني ىل ذكو :لمراباب اوفا كفيزطاوت مر ايازا بح

 نو ءازوعص 000000 ا سال

 6 د يسجل جا 0 بيز 00

 ةرخ + الا عنصو ق دعملاو وم هلا ةيوقتل كلذور خبل | فانصا رثكا يف عفانا ذهو بيب مدع

 ,روشقوةفرقلا ويىدنهل !يوعااوردنكلا لهم يهرخ بلا سمةعفانلا يا ةير دم ودالا خيشنلا لاق

 رخذالا لصاواوبز وج واتت ايسملاو لئكطصملاو لفنرقلاو ل دنصلاو روفاكلاودرولاو جرتالا

 كىيمرانلاو لبنسلاو جرتالا قروو كشمجأ غل أو ةلق اقلاو بيطل ارافظاو ةنشالاو وعلل
 نوكت ةحرق عالفلا خبشلا لاق عالقلا * سوسيملاو هبيملا ةيودالا هب نجعناممو ليبجنزلاو

 مهل ضرعيامن|ضرعي امرثكا لباريثكن اببصلل ضر عيدقو عاستاو راشتنا عم ناسللاو مغلاةداج يف

 ةيمغلب تابوطر نم ثدحت اهوهو ىمغلبلا ضيب الا اما ٌةدعملا ىف هم اضهنا ءوسوا نبللا ةءادول

 .ةقرمف ظاغدق مغلا ءاشغ ن اكوخرلا مرولاب اهيبش عجول ا ليلق ضيبا نوكي نأ ةئم العو ةحلام

 ةديانلإ تابو ُط هرلاو مغلبلا ىشنل كلذو عفانايقاقالاو درورز عمرانلجل أو ,ةعف انعلعلا تيزلا
 ميسي سس سس

 2 ةريركلاو قام ءاخل ااورفص الا يابلهلا عم ضباوقلا هذهف يومدل ارمحالااماو مغلا ىوقيو
 مدي سيسس مهمسسسس دسلا

 يوارفص )| اماو دضفل | نكمي مل نأ ةرقنلا قم مَح - 0 اغيقلا أ نم الوأ دصفي أ بجو كسي يلا

 00 يل” ””#



 ( مم
 هن دأم ىذلا دوسألا عيم يسس لا |

 هك ديسشسش .ااستب سس سخحشسستماا:ب:ب:._ هللا

 مممسل تسسسل اة لس اا ملك كد لطحد_هادعظطظهظءاطهغغصسطاد مللا همم شا ا|1 8مسشسسسشسل هد شه صدد هدلدلطظ اهلل ل

 ِخ 0مم جد ءازغتمل وا مدل لوف ريتك التف ا لرلس ني كلن"

 انقأاق "اراب رغصالا جازلا وهور هوب تيا

 * ئرخاداومهيلا بصنتالف داى وقيايق اقإلاو ثيب أ اءالقلا ةدامل لعب جازلا نال كلذو

 يفارثحالا ءادوسل نم ثداحت !عالقلا جالع يا يراسل |جالعو

 اذه يف نكجيل) ىرارغملا المعد جدلا راازعيملا قازتجل جلس انساب و نيابي در

 ةدربملاةبرشالاو ت اعوقنل اب جازملا ل دعينا بج: ورثكأدي ربتلا ىوارفصلا ىفورثكا بيطرتلا

 اذه امهب صخا لب ىلوا يوم دلاو يو ارفصل ا ىناذهو موحلل رجه عم ةدرابلا ةيذغالاو
 عالقلا نم ثيبخللو تح ول بارع ند عم ناريم امللو هللا همحر خيشلا لاق

 1 ىصغعلا ور اطقلقلا عمرا ا ١١ نمدبالف الاكا ناكاذأو لخ عم جاز

 امعاناكاد مفلاهب ىلديرابغلاو رو رذل اك نيفوعسملا صفعلاو بشلا ةكرتشملا

 - نحت لاعب لك نء هيف مهين راو اما دلل اللا لغأ أى وب ضمهضذ هثيوأ

 د قيف دب نج* :عوتملا نبل اهني يتيتفت رام ال11 لالخ ميال عدو بيار

 0 1 لاق ع !اق تنغم يرحب أع دفضلا م جي و ناهمفم كامبل رتاطلل ل

 نءداعةفآلا نم اهيذوي ام نكس املكر وكيو | ةئبل | اجالع لبقي ال نانولا ةعجولا نانسالا ارها

 نوكيف ليبس اهحالصا نىلا دجوي الفاهب ةرضم نانس الار ئاساهترواجم نوكت مث ببرف

 فرحتي الام علق يفو لاق مثهنع هلصاب طيحبام طشك دعب نيتبلكلاب علقي دقو علقلا اهجالع

 أدي دش اعجو »و ةرهوج رقعو كفلا نع فشكامبرف ةريثك تاقوا ينرطخ نائسالا نم

 الع



 نانسالا ا باهد

 ف اعللا ناليس

 »و
 ا
 .ةنكلا ن .قعشد

 (عىم4)

 ١ باوصلا نم سياة ضيرملاهلمحتب الورسعب علقلا نا تملعاذاو ى او نيمعلاو نيعلا نيعلا عجو جيطامبرو

 ٌْ ارناف هل نأ تروطالاو ةيو دالاب علقي دقو عجول !ىديزيامم كلذ ناف ةدشب كر نا

 احرقرق اعو ثونلا لصار وشق ذخّؤي ناكلذ نمو ءاودلا ةيلع لمعتسيو ع
 ٠ ثلث مويلا ىف نسلا ليد اهب نو ,يلطي مث لسعل اكريصي نى :ح فيقث ل*# سمشلا ىف قعساو

 كوثبو طورشم ا ىلعرطقي مثا 5 ربع ,عبر الخلا ىف سمشيو احرقرقاعلا قدح و |تارم

 ناوهو نانسالا ءا تن 0 سوأ ع اس كيلع

 ديمكتلاودنوارزلاو ب شلاوراغلا بح هن عفنيو درب نمةرثكاوابل وااراحواا درا ائيش *ىنسلا ل محتبال

 تاءالراليس لاق لخآأ عم قوق دملا يبوشملا لصنعلاو | يبوشملا لاخ 00 هلا ةرفصب
 ايكاه دو ةرارعت اال تعالو وكيدقو ملال 11 اكيوأروةرارسل وكي

 دع 2ع كلا [ةيبف معطي نئنح مث ادلا قازبلا نم ةدقافو ء اعل و مث , اصلل ضرعي

 نيلوالا لاخ# ودود نم نوكي دنو مغلبل | لقا كاع هالع هتمالعو مغلا آد كربل

 ناكنا ج ازملا لي دعت جالعلا * اهمذو ةدعملاىلا ليللاب دو دلا دعصتلىل ذو ل يللاب صتخب

 ةيقنتو ةدرابلا هكاوفلاو ةفماعلا بوبرلا لامعتساو الوا قيلسابلادصقف ةرارعلا نم

 يبغلبلل ج رابالاب ئوقملا يا لفيرطالاوة دو ربلاو مغلب !!ببسلا ناكنا امل [صاقمللا

 الل اهلل يردن لع مارد ساركالا لافقس كزتنلل ةيرمالا سسوقباق
 نب بكرم ع وبسأ 0 يف ] انعتشا دعبول 0 دول 0 7 |نم فأث 00 5 0

 اا د 1 كل ل لا لا ل ف ا

 .متتتتشلالاام تاه 22595995929-22 بت ات-ل©د-دهد2للل 2222712 222727 217 ل ل يستلم سس

 ا ل ا 3 5 1 نيفح“ دل 3 َُى د ىف نيك اخي

 ىاذو مسقنبلا ند دب ةدعقملاوةرسل انه دنو ناسللاب هبلق و مغلا ىف هكسم | اذا ءاريثكحلا



(109) 

 بيطرت امهئيه دل نم مزليف ىلذكةفشلان ا | ؟امكقين ايصعلاع ءاضعالا نرغ فرس كيس

 د ! اعيمث هتامالعب فرعيو ندبلاى اعلا !اذلا طاخ اخ رفتسي ةفشلاهارو ةفشلا

 14 ب سنس طا سم
 فرع فيفا كاجو نيكل ا تي اروا

 مع أهمزليو نيعل !ىطغامب رو ةجول معي يوارغص مد نعراح مرو لولع يبطلا صاخلا

 لاقامك اقلطم يبو ارفصل ا مرولا هب داريو قلطي دق ارشاملا ظفل نال فرعلا ىف هلوقب دبق امئاو

 ىلومغلفلا ىفلقثلا نم لقا ارشاملا ىف لقثلا دبكلاىفارشاملا تامالع دبكلا مار وا ينئيشلا

 لك مايل | نوللا نوكيور ثكأ دي دشلا لوبلا غابصناو ناسللا دا دوساو عذللاو بيهللاو

 امناف لم الإ كبح اضل اقو دشا ةيطولا ة نرابلاب هعافتنا نوكيواهغ. ىيمعل !داديشا بئاون

 عيمجو هجولا و ىنيثأر هللاو غام دلل ضرعي يوصدد مر و هن اف ي يبطلا فرعلا ف ياارش ثا

 هجولاف ةرمحو مثاد كد دس ع يكاد عم رطرغلاو قرئفت ا ابرهظيونح مري ةيف امم

 لافيقلا دصف ينادصفلا جالعلا* ةدعملا غامدلا ةكراشم ببسب نايئغ كلذ عبتيو نيعلا ىفوثنو
 هتدشس-سشس سس سا _  ءجشب حش ين ٠ سل هلي سيب امفسسلا مدس هه عب ة ل هه سلس مه دلت د لج

 ميلا اعلا ايل غل | رام تيس عادولاوا

 1 1 و ا هر اج دج جرو رج

 و ا مشل _ مختل ه-دشللا + هبا ههه مس

 او قوف لك 000 هج وامام 00 00
 هدم شم -ه هش ملمسسلل

 52 يدوب 5 روؤد هداج اذهو 0 0 ول
 0 1 لا

 نيود هللا 7 2-5 لق 5

 كس

 مدلانض رغ مور م

 خداع 0 أ نم قرتح لا لاهسي هنال عفان يوركسلا يأ قويبج ب ووواملا او قازتحالا

 دل ةنوا نويل داوملا يهين تال حل ع امنا هسملا تفوفسلاو مدل ىفضيو

 كف
3 

6 

 ةغشلا ماروا ج
 ءجولا ضار.

 ارد

 الع

0 



 اقوقش ْ

 هجالع

 نانا فاقع

 ناسللاءاخرتسا

 (اع5+ )

 ا غامدلا جازم سبي نمر هظن ةلعلا ؛ذهبو امنلث) لقوا هنن ناس ره رماة ضرما اذهل

 عوشلا سمدنع مايو لكالا نع ع كا «ةنماقوقش ققشتي تح ناسللا ف فافجلا ثدديف

 ءاداغ الار ءازبتكطوا لجرفسلا ةسلاوزب وا مغ لاى ائوطقرزب ك 0 ناطعباذلا

 + ةيخولملاو ةيذانافسالا كل ذكو ةرارحت عم سبيلا ناك ن اريعشل |ءامو ةيطنعلا ع راصالاب

 ةمزاللاو ةدلاخلا ب هلاو ةقرحملا تايمسعلا ىف امكس ردو ةرارح نع ناكأ سام ناسللا ف افج لاك
 ءالختلا ئاوق نوكيلركسل اورفولينلا ءامب لجرفسل | تح تاعلب اب مسمي هداه قيناوعلأو

 ١ د هو ةلجر 00 ا

 اسم سس سس يس سس سانا تنص حر حم سسستم سس بصل سس تمص

 ك0 ا لحرس

 0 فرعيو ج زا د تحل رسل نددب

 طال الاقعا اراخب نم كثدعت دقو ركس و ضم 32 اهو | نيبجتكس ىف يف سدغ ف الخ اف ضقي

 هجالعو يقلابا انايحاط الخالا ىلتج ورخو مخ 7 ِِء اشجأأ| اهيلعل ديو# دعما يف ف "م

 ب طق قيلوكلذ وكب نق أهلا أوهمت هثلاو ءهلقك "ل نلاعا تدايسا لاقا أهيقني منو دعملا ُةيقْنَت

 ةنيخو ةباوطميرم ع ةياياطحاودتواوط ا ابو يللا تالمخف ىو لولا بسصنت

 تاللعملا نمرثكا ضباوفلاب عاف عافتنالاو قيرلا ةرثكب فرعي و بصعلا ل ىخرت 7 ةيمغلب

 لوكشي يبول اي غيلان عش !١لاق تالضعلا ى |ةقيقرلا داوملا بذجت تاللعملا نال ىلذو

 هنم ذخ## مهر د تيتلح نامهرد طابنالاىلع هعلدو هئا ةررئس | ىرص فني نو اس للا ثحت

 اهرقرقاعلاو لفلفغلاوز داشونلا "نم ةرغرغ بابلا اذه ف برج اممو اكول

 سبايل !شوجتررطاوزينوشلا ورتعصلاو 7 ٍدوملاو ليبجنزل او قروبلاو لدرغلاو

 غامدلا ةكرشب نوكي دقو اعابت اماياراح ءام ل قدي يطبنلا جلل أو

 ناسسللا ىخرتسيو ةديلب يايرسأاو انو دحض قياوول ا اذ نارك ىاهتمالعو ملافلاوا



 هل تحسس يسن مص تسلا تتوسل تيس اسس يووم سس

 عر انالا دع طرا ىندبلا ةيف 0 : جالعلا د قبلا خا انامل ردقيالو هباعل ليسيو

 و ةينارصعلا ء اضعالا نقم ايوقملا موزسأ هن اهتالهسم مث داوللا جاضنا ةلمجل ابو اننايلع جراباوا

 داوملا غ ارفتسادعب | ذهو ةددييم اا جو ليات هيف نبط لصنع لخ ةيعضوملا ةيودالا

 يي 0 901006 تسال 3 لاس
 نال ا ا

 72 لل تك... 2 10 دس اكسل لالا ياو“ كا

 جاففو ةضب ياا كاوا 00 لامست لنقل ساس سلا

 يس سرا 4 - 4ذ ةيياتسم ند مهم 2 0 يبصلاو

 را تتح 7مل ةمدللا 270772 117 915193 يع 7117/8092 20077 11 ب

 مدخل - - د يف ةفنصمللا بتكلا

 هظلفو ناسللارصق هتمالعو يئالتما منشن نم نوكي دق مالكل اونخت و: نلسللا|ىلاقت و

 كلا نددب ةرغرغلاو غامدلا ةيقنث هجالع ةدأر | ريغب ةكرح وا ةكرجل ارسعو ملو طوا

 0 رءابسفلا قاتلا مالكا

 نكي دقو ةضايطمالا ١) غام دل نيلي عاقل سرسلا بقعي ث دب دقو وجوبابلاو

 دجالع قاشللا ضوطبا :ننام نوكيا مالم نافل سنح يذلا طابرلارصق نم

 ناسللا عالدا مسيو مغلا هعسيال ئنح ناسللا مظعي دف ن اسللا مظعيط ابرلا ىلذ عطق

 *تابوطرلا هبرشت نم نوكي كلذو مرولا ال مب سنج نما ذهو مفلا نم هجورخ يا

 امهوسن و ج رثالاضامحو لصملاب هكلد مث دصفلا ةرارععلا تامالع كانه ناكنا هجالعو

 ير داشونلابوالخلاو عاملاب ىلدي مث تابوطرلا غ رفتسي ةرارح نكي مل ناو باعللا لبسي مث
 قلتؤملا نوللا ةهيبش ناسللا تحن نوكت ملص ةده هيشوه ناسللا تحن عدفضلا

 برجب ناو لاهسالاو دصفلا هجالع#* ع دغضلاب هيف ينلا قورعلاو ناسللا طس نول نم

 جالع



 نذالاضارمأ

 ( عوم)

 ةيودالا مث نا و اناا ا نسا ايلا ىيفوزلاورئعصل اىةفطلا ا ةعطقملا ةيودالا هيلع

 ْ نذالاضارما 5 كلذ جرخ >او ناس الا قشاالاو تعفن نافر داشونلاو تاجارلاكةلاحالا

 وادئاز مع و و! يعيبطلا ىرج 18 ىلع قواخمءاشغ اشف ماما م فكك اع ياخ: هنم شرطا

 ناكالل 4 ةلوتر الو هلا يلق طاح د :ودوأ 0 مو ند لورج ريل وشل راع ع'ةدمو 0

 عمسلا تافآ خبشلا لاق اهئبل لاطاذا اهتحرق 5 يف داوتي دقو نذالا لو ١) ١ بلح ةئفع دا من

 عمسي الو برق نم عسي اثم ناضقنو ١ ةنبلا تودص عمتسيال ناودنو نالطتب امأ ثلث اضيا

 يودلا نم ضرعب ملثم جراخلا ىف نوكيالام عمسي نا لدم شوشتو ريغتوا دعب ن

 يدالورت ووأ شرطوا مدص نوكيف ةيلصا وكت نا اما عمسلا ةف آنا ماعا ءاو ريغصلاو ل و
 خامصلا ل وكي نأ ممص ١! ناف شراطلا ىنعمريغ ءمهصلا ىنع هو ةضراع 5 نأ امأو

 ءاوهلا ىلع ةلمكشألا هن كوه يذلا ةانركذ #8 دل ىجتلا يا امدصا هزطاب 0 دق

 ةوق يد ونال ةبصعلا نكل فيوجت كانه ن وكي واهجومتب ثوصلا عمسي يذلادك ارلا

 ناصقن هناك شرالا و اهنم سعلا م دع ةف آلا غلبي ال ناوهفرقولاو شرطلااماو سحلا

 شرطلا يا مرو 5 ل وزلا لهسوهو فذقلا بيقع ضرعباماريثكوهو نالطبربغ نم
 سس سس ةمشسشسسسلا مس سس ص يي ب يسسما  -_سييي- تيس سس ميا بيس بسسس ساس:

 نهزطالتخاو ةداحت ايمحفنم يا اكن أف 0 وار وكذملا نم اما نوكي

 رثكا١نالو بصعلا أدبءوه يذلا همس يل هلا يدا 1!

 الا نيمحلا بجئالف بصعلا ىف نكي ملا 0 ةناع ا 0 مرر

 تهد دشديس شئ دس هه للا

 نوكي ىياةجر اذ نابسا ن.هوأ ةيعجو موي لو مىدح ليبق نم نركيو مولا اند نوكي نأ

 ْى 0 |: 0 كدا 0 يل لا 24 ب ل نء«وأ ا ناك لس يس أ نماماش رطلا

 لاس مددومجو اةاوثو المر تع ةح .راخوا ةيندب ةلخا د بابسا ى هادا شرطلا ببس

 ل عسل وردد ون لا جاره وسو نم« اغاو ل لورج ا ها

 نّوكي دقو يوارفصرا > جاز ءوسل نوكي دثوةدامريغبو اًةيوادوسوا ةيمغلبة د م عم



 ( م3659

 ىلع لدتف ةيناسفنلا اجلا ييلعو امرت العم فيز علنا لابوك و مانغا ةيحئرا# دال

 ىلعورهاظ كاذو 0 .ةفخ عما دضب عافتنالا يم بازملا !ىلعو ةف وم لاعف الا هذه عضاو هنأ

 هيف هةنكرح ؟ و تايؤطرلا دو دل نلام كلبس هكلؤر هذال لحل لا

 25 سس تيس سسسسييب ب يسسسمس

 بابسام دقت يأ + ؛ابسا مدقت وع ةعفاسلاو وغلا ىلا ا تيوصلاذوفن م دعو لقثلا ددسلا ى طلعو

 ضرعت دذو تك آلا "يرد عادوا واراد مادو لو : دقوامهريغو مختلأو وءالتمالا ن قدا

 لقبيام دندو ةداعأ ضارمالأر ذآ يفد امال اثنا ىلعو نارحتبلاليبس ١ ىلع عمسلا ةنآ

 ضرع ليبس نلع أما قابلا اذهىنم يه 2 لا نو هلا نوكت دقوسأرل ًأرلالقث نو يل 1 ردعب

 سفنوه ى وكي ناب تباث ضرع ليبسنئلع ١ اماو نارك دبل أ تارح دنع نوكي انك نب

 عطقنياماريثكو هاهيف اهرق اف نذالا يح ان نئل )| ةناطا عف د دق نار ا نوكي ىنعا نارحبلا عفد

 املذ عافدنالا ةبجاو تناك ةداللا نا بمجسي كىلإ دو شرط ث دع“ ىوارغصلا ل اهسالا

 انياريتكو ناذالا نللا تبصلا نال ىشرطلا سن خان ميهاوفو زلازل كيلا تيجو اول

 هجوت ببسب عوقلا بيقع شرطلا يا نوكي دقو لاهسالا ضو رعدنع شرظلا لوزي

 ةداملا نا ىلع لدي هنال سكنلابر ذنيف تايمعلا بيقع نوكيدقو نذالا ىلا ةداملا

 يىذوحا ذارصبلا سحب رهظب كلذو , سول ش هرطلاث دحي دقو يفنب سيل ن دبلا نإ ىو ب

 را جالعلا#ليسيو هاب يطارا عبو نهدلاب نيليوا هل آلابج رخي ناهجالعو سمشلا نيع هب

 ل .نهلاربالف قولؤنوزطئاز از محل وا ئرجللا اء قولخم ءاشغ نم نوكي يذلا ىا

 0 اب يدز طر طخ ءاشغلاو صج
 0 شع ل تس سس حس سس شنب يس ل يي يس يس سس سس

 ا ا ا ا

 0 هيمي يودع وفني 5 يا 2 وللا نهدلو#راغلا

 بجبف هنم يرارم ا اماهيف رصالا لصفن مث ياك لوف ذهاراحالوادراب الارث اف نذالا ىف

 دكت

 الع



(:588) 

 .اهريشو ناهدالا نم تا دربملاف طقف ةرارح كانه ناك ا اما لهسمل ايرارملا هيف رفتسي نا
 رتس ديب دنجاهيف قتفللاو ةراحل أن اهدالا عيمج هنم عقنيف ةدراب دامو دبلا نع نئاكل  اهاو

 تل [نوكي ن ١ بنحب ا ذهن قرلعو واهوحاو رم ازوللا نهدو طسقلا اوناسلبلا نهد ةداخو

 ا 000 0-0 اسلبأا نه دلو اذكه
 نال دا طا كو بياع + ٠ لا هسس يبي همه ممم سسسسل مسيقططشيلللل

 تت 10 هسااوك درس اسس

 0000 || نيخ ليسا دم

 م ردشملو ل و يوك نق

 00 ضرأ 000 وطادز نع بيرة طل

 يلا وسلا مدلل مسلس 7ع 200 2

 هبل ل هيه مدس هه م٠ هه >>  غتشصسسسدن+خ+همهم مل |!مملسسلب

 هسسمسس ب مهلهل للسلللعلةسلي

 سس سس ا مشل سس سخي سشسشنناا_ جساس
 ا سس سم سمسم

 د سس سس سنيني سا السلال

 ةعيبطلا نييلتل كلذو انوطق ارزبو ا ةوليثوا 00 - رفولينلاو صاخالا

 ّر نامعل !ة ناملا 5 ديزي المل مول تكرتو دع اصلا ند ةرختالا عنطو ءارغصلا ةدح يسسبجلاو

 راد يطل ب رقزاوى رابعلاو ةحرلالو ةلج لارا مادانسالا لثم ىلجراطتألار
 نط هرياكلذو ع ء رقلاراولحلا زوللا نهدلثم نذالا ف بصيو اهبسانيامب ةضمحسول علا رول نولل



 ( اعغ98)

 ةين ئلغمدرو نه دوا اهتيفيكاتلكب ءا : و اضم عرقلا نهد وءارفصلا ةسوبي ليزيو

 ةىاملا عضد نالع ينووقاىن هدلا كو كيف نهدلا ىتبيو لخل | يبا ىنفي لوتح لخ ليلق

 كلذو ةيراج ىبلو اوايسفنبل اى »دب اثيمام فأ و ١ىضلا ةراصع ل ١ !| رميتحا امي روةراحلا

 الئلارتاف ىذالا ف بصيام عيمج نوكي نا بجو نييوق يا ف ىلا يمتحا اذا

 افلا !انودلا ٌءيو دا يف هان ركذامفدو د نع اهوا واوا هياشي لملاب ناف ةرحوا ةدربب يذوب

 اهارجمو نذالا ف نوكب يذل ادودلا ببسب نوكي يذلا شرطلا يب اارتفماروطت لمعتسي

 ىو نهد :مكلذ نم فيفخوهامب نكل دودأل ةلاتقلا ةيودالا ىف روك ذموه امبهج العف

 ا 6 2 اح تيس وبطملا نهدلاو دي

 عم سسااتنسسببب مساس سين ردع مح ع سدا

 ةحسلسل د ب هديسشسهسشمت ه8 حبيب-دلل + لس ل م سشعل سس مسششنت سسس مه لسد هه ل لطل هس

 0 فلا تسلا ع 'وةدسل ناك تام 5 1

 خمولا كلذ نيلي !ةراعلا أ ضرالا ىلع ير ماس لع سا
 تو قرانا دل لق هاو يبل ةاووسرل فانير ضرع ريل ياعم
 يبطلا فرعلا ىف ورئاطلاو لصنلا ىود ىلذكو اهفينخ ميرلا يو دو تسطلاو بابذلا

 اهرصبب يتلا ملظلاو تال يختل سايق عملا ىل ىلاةسايقو جر اخ مال ناسنالا ةعمسي توص

 ءاوهلا كرحت | ههنم دحاو كب بس ىلا هبيس نيعلا ىلا ج راخ نم ببسريغ نم ناسثالا

 يتلا ةوفلا ىلذ سحب يا خامصلا ؛ دا سيمت غاامإلا فيوجن يا فيوجتلا ف يذلا

 كردي قوتح س كا قف, ىل الاد د هف ج راخخل أ سد :امك حامصلا ى اع شورفملا بضعلا ىف

 هيلع 00 اخ كير 2- ال ىذلا 0 2 لاح ي ا يفعلا
 ل ل ار ل سل تتش تل ا

 (ىو2و ن ط



 (عو9ب )6

 | نوملا تناك تاحلاو لاو غامدلا فعض نم اك اهخابطنا دنع ب ذغالا نع نيبال

 هل ج ومهر راخبلا كرم دوجو راو ع كا يماعق با أ لاعفالاو ردك هعم

 ةكرحتم سأرلا ةيحان يف ةدلوتم حبرامار مأ [جبلل جومم او داتعملاو جومنلاو 52 سئل |قوف

 نماكر حو اهيحاون :يف مقلأ نم م ناي ايلغو | هيف دلوتي دامبر ىذلادب دصلا نم شيشن وا اهيف

 يلغي بارطضا ام ماب ابسالا ةدج ) قباسلا ببسلاو هيراجم يفار هدد < تداحل ارو دلا

 ا 00 را يل 10 0 ةالالرلتلجا

 ممم سيسي ياسا

 37 0.1 دلوتم 0 3 6 ا 2 2 معا ا انعلا| و ا ع

 077 ةممسممل سا سس ل نسا ا مس سان 101 ل ا 115 كل دل ١ ماا د هك رق اك 1 داو ك5 ينال

 يااهل ةريثملاو دال ةيلغةمالع عمسأر' |ىسنل لأ ضعت فو نخوة ودل قريووبف 1 م ارت سحب

 7 نجلا ةلممب الا 01 نيل! نسمة سات ةرتسازلا دابر وأح اي اير نع زغق اماطو ةرخب ايولا ىلتل

 يودلاو نيطلا اة اريد ؟ةرخاالا دعيصت ن وكي ةءاتمم تناك اواهت التمأو 0 0 ا الأ و

 ءاوخلا ةدشل ناك اموغيف ءالتمالا مدعل سأرلا ةفخ عم دضلاب ناكذيل اخ تناكناوا دئاز

 ةسبازت ايسبس ا ميضااو مولا بيحاملاو هلا واهبلا ف ها ا رلا ب رطضي ناب

 رئاونملا مئادلا اما تامالعلا فلولا | لاق طرغم ع وج مدقت هيلع لد ءاذغلا م دعلاهيلاةرارلا

 ءاوخوا ءالتما بسحب سمه مث نكسب ناكن اف ينو نإ ازرأ قا لقكتمم هلفيستسلا نم

 هناكن وكي ةراث هناف هيلع لدت توصلا ةئره مث ةكر اشمبوهف درب ءارح دادئش 00 1ك رحوأ

 هسفن لع و دث عيش ثوص هناكوا ةدعملاو | ندبلاةكر اشمب ةرثكاو قوف نئلا نلغي : عش توص

 امداو عجوو 3 بكاس اكرللو جر 0 وسم املا

 لأ ادي ىفخدلوتدعب بلد ناي لولع 0 اما ذاو سمت ع امج ىلع لديكلننةريرعشت ولا

 ءاقثو ءالتم الاو حايرلا بابسان ادقف هيلع لديف سل اءالذل يذلا اماو مزل طلخلوهن

 تافارفتسالا بيقع نوكيف ةسوبي نع ناكلا اماو ءاوخل أو عوجل ا دنع هن اجيهو عمسلا



 ( م19)
 جالع ناك نان دبل !ىقني جالعلا * ةيضاملا تاطارفآلا نص هملغتف ىعنض نع ىئ اكلاو تايمتكلاو

 ار ارم ةانركذ امب اهنم دعصتير اخبل أ ناكن اة دعلاو هبف ببسلا ناكن ا سأرلاو هتكراشمب

 سعل ا ظلغيو ىل ذل لع ان طاذ لكل ةبسانملا تاخوبطملاو تاج 0

 تاراخبلا لبقي ال نتحدرولاو آلا نهد لثمب غام دلا ىوق ديو نيكل ءالذ جسار

 هانرك ذاهب ة دعصتملا ةرخبالا سبحيو تاراخمل | اهنمر خبتب ينلا :داملا لوزيل ةعيبطلا نيدو
 راحل ءاملا ىف اهعضوو فارطالا كلدوامهوكن و شاخشخلا و ةسسبايلا ةربزكلا لامعتساب
 وعي لو دوج رطبا عا والا عفان ى , كنام ام لومي! ب ئاوش ارش عم نمو دوخوطس | بارشو

 غصلا لفير طالاو اضيا يدعملا عفنيو هياط راما هلئابجا ُُس وةيوقيو غ امدلا

 عاملا ىوةيارتب ع د ذأ ّة دعإ | ه4خ وشب ناكاذااصوصخو

 تاذجنل ” لونحا ديدش الد فارطالا كل ديو بم ااغلا طاخل ا غرفتسي وس 1 100

 ١ مح مييسسسلل سس ميمحيسمل مع ممل مس سس سس

 ٌر -- ْنسسَمَسْلاَو دد 6 . ل ء ل اتم اةدايردلل ايسسوتف ةارطالا ىلا !ى "ول

 100 11 2 مل لا

 هديا تال هت ععشهششلللللسلمد 7 1

 سمسم سمسم سسسسسسسلل سس سس سس سب سس سس سس

 3 0ك 0 سس

 سس سس همس ةهدسلبا مياس سسياينسس مسا اس يس سس ا سل ل سس حس سس لس سس سا

 جذاسلا ج ازملا ءوسا ها هببس نذالا عجو * ملعا هللاو ةرمخب الا ة دام لوزيل ةنيل
 نذالاعجو يمداملاوا

 محمي تسي ات فن تت ميسا هليل ا سن ست ستتسسل

 ماروالا ىفامك أعم امهوالا صد د الا قرفت امأو اما تيفال ابطروااسب ايوا ا١درابواناكار اح

 سيئرلا نم هبرق ةلو مرولا عضوم سد عجولا ةدشل كلذولت اقوهو صن اغراح اما مرولاو

 ْح اهنملل هلم نايشلل كنت ازهر ةنكمللا نأ ةنياوكك ةتلي دفا مدون زف يعل لاق ن :ةانشللا ةضاك

 نك كلو مرول اذه مهيف سياثيف تن اشملار ث تا اماو عباسلا ىف لتق امبرو , مهل النو عرسأو

 هكف



 لوطن

(594) 
 1-3 7 يوم مكاعا هةص قبلا ككاو هاج ايش !|

 0 دقلاصت تالا /ووقتو ردو. بدلا لا مرولا ىلا 0 0

 *« ىطلخلاو يداملا فالخ ل ا أو فخ عمم لكي :ى ..وكي يتحيرلاو ةددمم يرو | ةطقسوا ةبرسس هد بض ند

 هال لاا ايداع ناك نا ةداملا غرفتسي و اج ناس ناكن ا جازملا لدعي جالعلا

 عرقا ةراصعنواروقاكبو 10 فايشب ندالا ىرطقب 2 مط هدذ 5 ةدراب ااا

 راجل اءا الاب 0 كاست ىاديش باهل الا ناكنا . ةولين نهدوأ راي ايخلأو

 - 0 يار دلال ىلذا يل دطنو نكسسا مر تالا رع 0

 اهنوقتو ةيول اصلا ضان ىلذوار 0 ين ايصعلا ء 0

 0 سيل عمةروخ هكذا نايا وهيل ا روس سرر ١ ملا 3

 شاوشخلارومقو ب جرتالاقروور اغلا لاقروو م 2 م شوي ابا ااا ع ميش درا لاو

 قيضيو ةراخب نولع بسكيار كلذك نكي هللا ا 0 1 يك . 5
 مللل سشسلسما . بسس سلا سسوس سلا ص سس سل سسسسس سلا سم ممم

 كلذ درابلاو يمحرلل عفان تيزلا يف خوبطملا موثلاو هئامب لطني ىل ذكو هلفثب

 0 اا هال ا كلا

 مدلل هه - ل ا م ببهظهظهظ اد ش كك شده دنتسس

 ا مم اسسب 6 مهييسسيلب ببيهيم يي دييييببب ديس ,يييسسس 1 1 سلا للا 0

 0 هجدمم 7 0 ررب باعأو انذلكحلا 5

 عجولا جالعيف يا درابلا ج الع يفاانر ,ك نامف درابلا مرولا يادراب ليل ا هلو نيش كلاب
 مدمن ب: شك  -ح ححّّنللبا بببببلل_ا سسسسسسل نسناس يصوم

 نم ليلق و لامعتسا عم لب ءادنبالا ىف ريوس ًادلقت عمق ءاب كي دس ست يذلا



(699 ) 

 ةداص غارفتسا مدقن عم يا غارفتسالاور عطر 5 ولا ىف دصفلا مدقت عماذش عادتراللدرابلا

 عال ا دل اذخا لبق ةعيبطلا نييلتو عجولاو مرولا

 لي باعلب رنولينلاو صاجالاب الا بارشكر اعل !ىفاما

 20 73 تاروت عت جيلا 0 يلو راعلا عاب

 0 هر هببس ىذ 00 تمص

 بصب ام نكحبلو عجول ى 0 اةرارح أ ييطتناو مغلبلاو حيرل للي هنافارتفم

 -- 0 كد دش 0 00 حو ةدربب ي ذّؤيالارتات نذالا ف

 ميسي مسيشسسلا مميش مشي شمشلل

 حمعمسشس سلسل ب ل ا ا 2 حابب-ان سسساننالا 27 و د ا ص

 2 ا

 حسي .سسيسيييبب بيب سل تسسصس7س ممسسسم

 00 30 0 تيوس 0

 25 تقي م ل يا ودود التقينا نار 5 نا
 ناليسنذ ال أ ىرطقي نأ ديحلا لا لعل 2-5 ايلومقس عمو أ اه تحور ايلا ماو ةراصع ىلذكو

 ا
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 محمي س ببن اب _6ئءعم-مسسسس يمن سس اجسشسسلل سس سس اسال

 ل دل يي ا مسن

 1 0 5 و

 لوخد نال كلذو ديدش عحو كب ل 0

 اع نذالا لصايا مرواسروادج عجري امم لحما ١ سد ةدش عمفتغب بي رغ ع ُ

 لصا مروبو يذّوبف ل ستغملاو ىدتسملا هنصي ملاذا نذالا ىف ءاملا لخديدف غشنا لاقام

 ظ ما !للباح 00 للا ع 6 00 لا
 ةسييش ميسم بر سسصالب سسسسسس سمس سس سس يي سس

 همس سشسسلا سس س شتتشنسا يمسسسل سس سيح تشن نب _ يسسسسم سس سشسنننس سبب سس اسس سس _ب_ بلس

 ل دي 00 انلا 0 ظ

 ناكملاولخ تبسب ءالخأ ا رارطض ال نذالا نم ءاملا ج ريف ةعفد نسح ! لوالاو ةنطقلا يا

 ريل ييسر شلال ةلوهيسب جر*#و ءاللا هن اكص ٠ ولا بروست روك ذا دوعلا نم

 لاعسلا هج نرخ ااميروو كل / وللا نه د كيف بصي م ؟دعف د هبذع: اصاصتما ةبوبناب صئمي نأ

 ةيف :ارالاطحا اع ىليو دح اوربشر ادقم ىدرب نم ةقشوا تبش نم دوع ذخويوا ساطعلاو

 عييطضيو هيف ةمدنهيامب نذالا فرخ آلا فرطل | مدنهي و تي ز يف سمغيو ةنطق ةثلئرادقم

 لخادةرارعل ' تدنن ا ويلا ناعتشيو ره ةكرتيوزان ىنطقاا فرطلا ىف لعنشتو هبحاص

 انا زلانلفوا 'فوص هانكلذا نفل < لووكاو ا ىنذالا ىف قد 0 ع عفر سس 2 8 هان ذل نمنيع ”ىذألا

 ميم سس سس سس سس نسا حيا.

 < 1 يل دحو ةغشنل فودصلا يبا يفوتسي لو لتحاراو هرصعيو ج رخ مث نذالا ةنم ليش

 اصف ا ررعق نذالا دمضي نا ةدعبو ءامللاج ورخ لبق دي دشلا عجول ا جالدو هعمجاب

 * ءاسنلا نيلبريعشلا قيقدو ناتكارزبو يم مطخلا 000 دا كلل لاك

 دئاو زةيفو ءاذغلاو سفنلا اير جم هيف يذلا ء ءاضفلا قالاب يبنعن خيشلا 0 رم . قحلاضارما

 امهرسعت وا علبلاوا سفنلا ع انتماوه قانخ نخل * نات :ولل او ةمصلغلاو ةاهللا يهيتلا قانخ



9) 
 ةتايس نم ضرعي ع كنلقلاو ةئرلاى لا سفنلا نوفن عاتتماوه قانتخالا ا خيشلا ل 8

 ببسب ناك ام آلا هيفانمالك ىذلاو اهريغو ةيمس ةدو داو ةقناخ ةيودا برش لثع ةريثك

 هللا يرح نعةوقزج رو اق اتلفاوأ مرو ةرديحلا ل
 هيأ 0 0 اعف وم 55 فني 1 < لَو ١ مدع 2 7 ةرتف لاو و 9 دنع 1 0 ثم هم

 مسلم حسم سين حجابي يسبب ب اتش سمسا

 1 5( 0 آلل مك دو م هن قلق وأم

 قوطل انو دال ل ذالا ص قلحلا ما دقرهظيو ةمصلغلا مرو 1 تبتدي وبل ارك ا

 مسدس لص ا دج ذلا يمستكلذلو
 مرو تامالع م دع عمراتعل أ ءاطا عرج سفن :علبلا اهو وافاج ذئنيخ مقلا ن "0

 الا كعلا كك جاو [ح ازملا ةبلغل تام ل وكلاب ذه وة باق

 اتاي فن ا كا ]ا 2 كع دع وك اك وقرخ ينعأ او ئردلل ةكرممملا

 اكيرك#و ء ةكرسملا ةوفلارجعل اماق انتخالا نوكي يااهفا ذح 8 كش رع امك هلوق ىلع قطع

 نبلل ادومجو |هقنادتا ةيودالا ل وانت دنع نودي دامك و اهف اج ةدش دن ءنوكي امك نادلا تالشضع

 ننمللاو رضبلا سل ىأ نستلل رهظف ةجراخلا ام ةرصاتخلل يبنلا تالضعلا ف مرولاماو
 ةلخادل |ةلضعلا يا ةلخادلا ام مأو هاو سفنلا ىراجم نم دعبأ هنالقينا لا 0 اوهو

 ٠ شعب يف وادجت س هلل فا كح طاب يف 0

 0 ل 1 حام ا لل

 ممم سس سس اد برم لونا سالم م

 9 وو ئ ع يره مع 1 داق تحس 1
 0 1 ل 727 مدي اد سلال

017 



0 

 د و د امس سل مس سا سينا حس سس سس 2 سس ديشسلسلا 1سم سل

 مسممسل ل  سم سسمسل سسسسمب

 هدمسللل سلس

 مشسسشس امسبس ييسسلا 0 ا ا ل ل ا

 00 م دقو م دل |نم ماروالا ةذه

 ةيضاو دراب ظباغ جزل مغلب نم ةدأوت يمغلبل أ ار ميلس يمغلبلاو ايخرم كصتلا

 ةنبلا ضرعي ال هنا مهضعب لاو ءا دوسلا نم ضرعن املقو راح يعقد مغلب نم و دأوت 8

 ةعف د ضرعي ل هر كن 2 دعبت أل رت ١ وضع ُ أوضع نم اهب ياحي القي ءاد وسأ | نال

 ملعاو اذه ْي دروهف لاح لكن اعورالا مرولا نمالاقتن |ناكامب و قتخي مئاليلتاليلقو

 ١ 00 دقو 0 ده يما ع 00

 10 ا ل لل ل

 ا يا

 تسيسل تلال ,ّ ةمللا 0 ل ل 2 ا ا ال 1 ل

 امسسسسم نسسسنل سلا مجمل نسل يمس سي سس حسبي سسسسنسا سس سيال

 - - اةرمحلا ل رت ١ جريالف

 اه ذواريصقاسفن نوسفنتياو ذخاو و مهسفنربغت اذا كلذك و نو هقيفي و مهنيعأ ل ديب

 بسلا لار دقنرصت !ناف اليلق اليلق ةواخ هيل قنعلا ليوطت لك | 1 ظالما /١لا < ف نوراطضي

0 



 (8+م)

 ةئفاعلااف مرو ثدحاذا كلذكو ةيعيبطلاةلاحلا ىلا ءاضعال !ثداعوليوطتلل الا

 مرولا ىف ري ناوهف قانغلا لاقتنا تامالعاماو تفرع امل لالحت اهعم ئجر لباقملا

 نان ديلا نادل دب نأ بجي و ةحارتساعم ج راخ ىئلار [يفنأ ريغ نم لالعار

 انييشاما نعرتلا ناك اوقفت را تكافل يق اوهف لاعس ثدحو اميظع ايجوم ر ا

 تلحعناو ناقفخ جاهو توافتو رغصوادج ضبنلا فعض ن او ينشنلا ىلا لقتنيوهف

 0 ١ .ةضيمق املا ثغعلثر دح وةوقلا

 بجوم اطل غأ ما 3 لان زا ىضفلاب 3 هيف ود دكمد تبي جالعلا 0 000 000

 لقلب عيل سار اناا وك يىدذلاق ر ءلادصو وجعل الا دعب كلن ,قانخلل ياهل

 0 ع لكي متر رع رمح كتارا حو انفو ود اسلا ةماجح ةئيللا نقعلاو

 لب ناسللا تحت يذلا قرعلا دصف رخؤبالو خيشلا لاقانفارط الولف اسالا ىلا قلخيلا نم

 امبرو

 هيلع مئانافو البا > ىىلاوهسفن ناسللا طرش لو داما !اهبرف :جادول عدلا

 ٌةددمّتص نآس 1 كاربت ىنلاق ورعل اعلن اك ١نأ اصوصخو لوالا مويأ !ىفولوهيلار دابن نأ ب جب

 انو طقر نداحا عاب وليت و مسفتب وأ ىأ مثلا يبا ثونلاوأ | اواناجالا بارش عمم سنبل !بارش ةبرشالا

 لد ام ءانخو ةسلا ثحواان واتا رب فاعل عمرفولينو يسفنبلا بارش 2 لرمي اعلا

 مما ميس حس سل ا ااا سال

 ص هيفا هملد 0 ع تل 6 ١ 0 كيو 5 تفل هد اه هرأ دقم امهنم

 هدد يت-ي- _ إدا ا -هينشاي: _ سسلا

 مي | اقيف تع باج ن | كرامي 2 1 ص 3 ا

8 

 سد ديس 2 700 0 0 ل ل ا

 الع



( 0 ) 
 الا وا 00 فعلا قيم 0 7 ف

 هةميسصسشس سلا ةمسشسسس ساتسسسل_ حلل مبيد هلل هلل هدشسشسسس سلسل 00

 5 ب يملا م 2 نأ ت0 5-3 ىلا

 ارفض نَولا ليحتسن اهنالةولعل أ ةيرشالا برش اهيف هيفز وجتال ب اهنلال | ةديد#تناكاذا ئمحلا
 ةخوتيلو ةداملا يف ذيزي الثل كلذو ةئلث 0 .ريموي ءاذخلارجهمل د ايذ غالا# ضرملاو نو 1 !قسرتم ةيدذغأ

 فارشوا دج جيل كسلابرب الفلا ءان لطم لستم مثرمالا لو ايف ضرملا 1 نا ةعيبطلا

 تازرخ نم ةيناث ثلا ررخلا ىلع ةمج بلا عضويرطوي ابسغلصلا قانخلا قواريثكدزبت ]رولي لا

 ملاهي 00 اقوة ع وو ساد ليسوا امل 3

 00 ا دي ا

 ممل سمس سس دأل مسسسسلل سسسسسسس مسس_ سس سلا

 0 )00 يد يسع 00 ب ١ ! هةيعضوم هدودأ

 مميش شسشسشلمللاماب7ا7لا سس تيسمسسسسم يسمو تميسسمسسم سس سمس سس بسسس سس سس

 لوبح يطبو 8 0 نوكتلاودب 57 5-5 ذلا 0 1 قدي 5 0 زوجأ 0 هلاك لوا

 ةداملاتناكا نا اصوصخو قيناوخأ أ ءادتبا ىف مفتي هنافمإ هولا ءام يف كبرغ غرغيو ما ازد هل كدطعب

 نيف اصْرلا ءاموا سابيرع .اموا قامسو درور نو ةربزك وة سدع ىن 5 ,منيلغموأ ةدرا ايؤظيلغ

 ها نكورانلجو درو رزواق امس ىب م برد شام داب رغرغتي و مسفنب بارشب 14 ما ايثووت طا راس موت

 نيموي دعبو يوارغصلا ىف اصوصخو روفاكةروكذملا ثار غرغلا ف يااهيف ددز د

 ييلعلا ن بلل اتت اجضنملا لمعتسن ءاهتنالا ىل ابيل اع امو يف ضولار مصر نح ةهثلث

 1 سس سس

 ةلاخن و رصمو قشم دع ابطا فرع يف ن اشو ايس وب وهو أد 6 دِعَح هان د ن# لو ١ للخطر ١ اركسلا عم

 ستات ص صصمخ7سس ل تسبب محصل صصص ١“ 1111-1 ا

 قالت اولب 0 ل :رايخلا بلو ث وتلا تربولخ نو ١ لغموا مي عرغايو ثوخ لا بربواركسب سوس قرعو

 ربشرابخ بل عمبلعثل | تدع ءام ضبط ديزتلا نام مز يفوأ 5 نامل صن ذو ءاهتنالادنعاذهولحزول ها يرهدو



 مسلس تحسس فيس هيي سمسم سس مصصصصخسل ممل همس

 بئذلا نم لصاعلا ضيبألا لبزلا يا ضيبالا بئذلا لبر ىالعكلك ةيقتونلاةرونصلاو

 ةبرشالا ضعبب ضيبا لبزلا نوكي نتح ماظعلا لكا قع تالكلا لبزوامظعل !لكا دق يذلا

 ليزب يبا ىلذب قنعلا باتل ىل ذكو امهوحنو زوجلا بر وو للا ىلغملا لثم ةر وك ذملا
 مم _.خحشتس تح سنس سس

 نتنلا لةيل مضهلار دقب يبصل م اعط 2 سمرتلارثكيل يا سصرتلا معطيلو ةبماخلا نادقلا

 6 يبصر ذع ةدشلات قو يفو جملا لاق نكت

 قو لئونا يرو ارفصلا ىف ديربتلا نوكحي نا بجبو تارم مويلا فر كير داشونلاو ةقرقملا
 نال ةدراب ءارشأ هيف مهبفدبرب دنيو اوه يف لمعتسياميف نوكي نا بجي ينعي نودعفأ يبمغلبلا
 بجبال: دراب تناكن اواريثك دربي نأ بج ةراح ضرما ة دا تناكن اف ةمزال مدنا

 نوكي نأ بجو دضأ بع اعبي ضرما ن الرثك ١ يبوادوسلا ىف نييلتلاو بيطرتل اوريثكلا ديربنلا

 ةاههللا ءاخرتسا ةرجنحلا ىلع ا نىاع قلعم يمحلرهوج يهو ةاهللا ءاخرتسا# بيرقلا ىلاخملا بناجلا

 نوكيلو رابغلاو ناخدلا عنميلوةأجت ةئرلاةدرب عرفيالثلءاوهلا جر دن هتعفنمو بادجيحل ا

 نختملا عيبطلا لثم قلعلا ماروا ءادتب ال ةروك ذل ارغارغلا عيمج هنم عفني توصلل ةءرقم

 سفنلا قيض نوكي سفنلا قيض نلف وقل فوات ينرغرغي قامسلاو رانلجلاو دزاولاو سسوععلا نم

 قئاكت بف ئاكتوا اهريغو تالضعلا مروو قنعلا ةرفف لاوز نم قانخل بابسا عيمجل
 ملا سم بلا سما م سس سم تسمم مس سس تاس سس ل سما سس مسمي سمسم

 زف



 ظ |[ خخ ءاق'ز

 ١ ٠ طمامهواسبايوادراب جازملا ءوس نأ نيلع ل ديدب عافتنالا نافةيطرلاةراسلا ناهدإلاو راحلا

 0 .نماسحاو ةيوادوسوجاز ازم ءوسةرارح عم ن وكيف ةيناخدةرخت الوااذكواذكل ن وكي ىلا ةيناغ يأ اخد ةرختاوأ

 كواونو ةقرمخ“ةر ارح نءالانوكثال ندبلا ىف نوكت ىلا ةيناخ دلا ةرخبالا نال كلذو ةيناخدلاب

 نوكيامكديكلاوةدعملا لئمرخآو ضع مرو ةمحازط سفنلا قيض نوكيدقو ةيقارحتءاووس

 ةماتلا ةكرحلا ن ءسفغنلا تالآ مح جازيفءاذغلا نم ةدعملا ءالثم ال نوكيدقو ء ءاقسسالا ىف

 ف رو او اقيضةلاحم)) سفنلا ن نوكيف ةقيضةير احمقر ووضلاتن وكيف ةقاخرد دال قيفاوا

 امااهليصفت 0 ان ةاوكاو ناب نل هورس م الا

 ةداملا نا ىلع لدير دصلا ىف لقث عم هجولا ةرمحو قانخأ | تامالع ةيلع ء لدتن يقانغلا

 ردصلا لضع ءاشغو ةئرلا ء اشغ يف اهنا نع .نالدي ةقرحل نا |عجولا و ةئرلاف

 ةنجولاةرمح عم لقثلاو ةئرلا ةمصق يف داملا نا نيلع لدب ثغنلا ةلوهس عمر دصلا لقثو

 ىلع لدبي راودلا عم لا 0 ةئرلا مع لع يناهنا اع سفنلارسعو لاعسلاةلقو

 ةلقو شعرا توصلاعم سفنلا قيصو غامدلا ةكراشم راو دلا ببسو باجلا ىفاهنا

 ٌةداملا نا نئلع لدي بنج لإ بنج نم بلقتل دنع ةدالا جرجرتي ساسحالاو لاعسلا

 ةيحتراهنا ىلع ل دي ثفنلا م دع عم لاعسلاو لقث ريغ نم نضل أو ر دصلا ءا ضف يف ةبصنم

 ماودو ةيناخدلا تاراخ# | ىلع لدي ثفنلا مدعو شطعلاو ىناخدلاءاشجلاو ةقرعلاو
 لديف دبكلاو ةدعملا ةببس يذلا اماو ر دصل ارغد ببسلا نا نئلع 0 قيضو رزجتتلا

 نشك قانخلا نإ ابسال سال ناك ام جالملا ةئر !!ىنتايؤطيو ةيبس يذلا كلذ دا عاهتلارملع

 . ةنصااف ا هبا اكسو ا[ ١ قيلتمت درب ناك م كيف 5 نييدتان نركذ

 لبا عم ناب ىن#بفو ا 3 نوكي 0000 التو يل لا نع ديو دنىا

 حليل ميت عش سس سال مسسسلم ل

 5-0 ا دسسسلا 10 ةتيسسساشا:1ب”ا _ر مسسسسمب تيس حج تتسسس حسا” ٠س2ل- حج ينس حابب سسسسلل

 ا 0 00 0 0 أو عسب



 (ه-9)

 5 - د

 اطيل 31 .ااطب 3 2و

 تع ياغ زفتسي و ءادوسلل 8 داوملا ةففجمل أو ةسبايلا ءايشالا نم بنتجت ناب ةيمسلاموزلو
 همسي همششسم سس سس سس سس سس ص سسياسننتب بسسس دش مكس شن شب بمسسسسسلاملللل

 هديب ل لله شسسسلل سس امس مصمم همصسصسس

 تاحرفملاب, ب لقلا لدعيردصلا ءاضع و ندبلا ةيقنت دعي يامث ةسبايلا ةقرتحمللا داوملا

 همسس تسلل

 بانثجا عماذه ةيداخ دلا ةرخبالاوةبوادوسلاد اوملا ببسب ىعضي بلقلا نال كلذو ةيتوقايلا
 همس سل

 : سل حاشيبلل سمسشسسللل شننتب_بب سس سس سس يي

 ستات ل ا 772 سس سل سس ا ا سس سس سس سس سس سس سم
 ماما سلاسللا

 نامرلا بارشو عنانرحسلابر وثلا ناسل ءامو ديصلا محل ورقبلا 5 ديدقلاو

 داوملاو ةضتؤالاعنمو نسفنلا قبض ةلاراوتتللعلا ةيوقت قارا غلا روبل الا

 روصلا ضارما بحاص لب سفنلا قيض بحاص يا هعفنيو ةيفيكلاو ةيصاختلاب 15
 همم حعامتسلاسابل مهمل ملل ل

 همس سإ مم يس ميمي ل سل

 سل هس ششسسم _ _ شدتني سنس-داا ا طل لمملماه+48مل سل

 دجب ال ةيئر ةلعوبرلا جبشلا لاف تعتملا اتش ة يدق نقتل رس ؤهوؤرلا 00 د

 اهثو دحر ثكاو ةئرلاب ةمص اخاهنا ةيئر ةلعلا نوك نمدارملاو ةرث اوتم سفن نمادباهعم عداولا

 ءابطالا دنع ةامسملا يهو ةئرلا ةبصق ءاضق | يف سبتح# ظيلخ مغلب اهببسو ةعدلا باحصاب

 وذهورهبلاب ع ونلا اذه صخب نمءابطالا نمواهنيئارشوا ةئرلا سفنوا ةنهخلاق ورعلاب

 اما حال طلو طاش اسر 6 اشملل اهضو رع ناك وتتم اميسال هلو اطتملا للعلا نم ةلعلا

 ولعت عم بيرق بسلا نال هقمع ينال سفنلا لوا ين قيضلا نوكحيف ةئرلا ةبصق يف

 يفاماو ةئرلا ةبضق يف | هيك ا لوو او ةدام ساسدحاو ةحرللا زحل ١ ةظيلغلاةد الا ببسبريخأو

 هس تيبس يس سس اسال



 ١ رووا ممم دهسصصع محب ها ل ا

 ا د تاع خا برو دا 59 فين اورد يا
 0 لا 27

 سس تسسسعلا ةريسصسصعسل بصي همدسننلالللل همس شد  لطو بلسسل

 1 ا ييزشملا م العو زنلاثدحث امك ةعف داث د اح ه وغامدل ١ ىف 200

 .ثفنلا ج بسم ماب تن اك نتماهناوهف عضوم يا يف ةداملا نا

جيو رخج ناك ةمصقلا ىف تناك وسو يوق لاعس عم
 َّى ةئرلا سفن يف تناك ١ ونمو نسما اهاه

 ةزيشلا قو رم هلا ىلا! عهرج نم جوخ نأد ل اجاتحعتاهنال ادج ىوق لاعساهجورخ ناك

 ,نيتأر ارشلا ف تناك ونمو يو دبز م دثفنلا عم ج رخامب روج راخ لا مث ةئرلا ةبصق ١ نلا مث

 سيلم نوكيو كلذدنع دوسااميرواس وسحم | ارارمحا لاعسلا .اننادجولا ىوارصا

 ماتت سس يي سيسي سس سين سل ل سي سس سس سس ل يسم سس

 نسشنتلا ء ءاضعا يف ةرختاو حاير اماوةيناخ حلا ةريخب الا سايتحنالاو اح ح ىلذ عمر قا ١

00 1 

 4 *تسل هس وذ رأا ناكن ا يا بوبعل اك خاون دلال امعتسا ةلقل نوكسو ةفخ عم نوكحيف ةمحاز 2

 ؛ دلخفنالامو خفاون لا لوانت تلهلدك“ ليكم قبض جياازدصلا اى مارا نك هلع لور

 مو و ل ا م

 ءابوسلا تام الع و بلت فعذو ناقفخ هعبتيف يناخدل اراخ راخبل أ ةرثك ببساماو

 اهيل ا دعصتي دقو 35 هي ما 0 سب

 0 حج امسي سمسا سس سس مخ سا سس سس يس ديس يي ميسا

 : هيلا 5-5 للا زداةحاا كلوا لقوا سان

 قئتخت نااما يهو ءايشاةعبرا دحا نيل ةلعلا هذه لآم نا ملعاو بلقلاو ةيرا ربحا

 ظ عفدتيو افكر دنمملا ثفنل ثننلاب ج رخي ناوا ةئرلا حجرقتب لسلا ىف عقوبوا ةداملا ةرثكحل

 غارفتسا جالعلا «دبكلا نم ءاعمالا ىلاوا ةناثملا ىبا مث ةيلكلا ىلا مث دبكلا ىلا ةدروالا ىف

 شهلا نوقيراغلاب ئوةمواةدحو 00000 اياوا جرابالا بحب ةداملا

 ةوعاودروراللارجتح ئوقم نوميتفالا خوبطمبوا يوادوسلا يف نوميتفالا بجو ا ج اأو
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 بالج جاضاالل موي لك ةبرشالا لاق كل ذلو داوملا ج 1جاضنا دعب ىوكي كلذ نا ملت تنفاو

 6 رريتو ناشو ايسرب ينعي ةانق ةدعجو سوسقرع نم د نم نلغمو ار وتلا نال ء اموا سوسلا قرعب

 4ع هيفديزاميرور ضاعت اكول ا ورتبف 1 يع اع دحا اك ,هروثلا ناسلو نان نولي

 ل ع امواركسب نو ١ اغلا يا ١ ا الحلا انيدضلا ار هلل اكن لاخن نيلغملا اذهىف ىا

 ءام لوالا مايالا ىف ةيذغالا * ىوادوسلا فركسلاو نيلوا ىمغلبلا ىف لسعلا ءامو

 ركحسلاب صمعلا ءامو ١ قارتحالان ءىلاصا علا ىوادوسلا ف ا صخورشةم ا الو 0 ايلا

 يوادوسلا ىفركدلابوا أ ىمغلبلا ىف لشاب ريغشلا» رعشل | "امم انضيا لي ,للذابلاء امب ق

 صمح !! و نيلقابلا 000 ج اضنا لئوقا لسعلاب ا كا

 اهتيذخغت ةلقل ء [كنيالا اا ستاد تأ رود ؟3لي] 1كم كا للك ا ائيلف لسعلا عم

 هسسسسس ا يس سس بسسس شب ب بيسسسسسييبب ببي - ست سس سس سس سس

 أهيف نأل مرهلا اصوصخو كيدلا ةقرم 8 1ك ل 9 افنالاى [١

 نا عا لا م امحلا واةراعأ ءايشالاب ا تارارحأ ابرزبملا نج اللا ورفلا مث 4 )اهسا ةوق

 م 30 1 0 غار فد الأ دعبو 5ديعتس ثردعل تل روك ذأ هذ 00 ينواذه

 ضرملل ببس يه ينلا تابو طرلا نمي اياقبلا عقلا 0 يا هغارفتسال ال ّئفلا

 يأ 0 اهر ك1 نآلء اضعءالا هم عوقطا ءا اودلا دو هذ 1: ا ضعال ةنيكسنو

 ضرعت ل ءلأ ذكر علا ةرقابل أ ةلضفلا للعلل ى !ذو ةيرهجلا ة ءارقلا لمعتسي مث

 هسلل شسشسميسسل حيي - حني شت . حبس لالسلل

 امد كلذ يف عفنا بوبتأ أو د 0 ةوعلل ا و يرهجأ توصل تن سلا ال

 مر طيف 0 اوقظلغ بب هدهد نول عسا دو 0 1

 تمس لاس” سس: هد دلسلساللاا ا +ءهمسلجسلللظ

 كا تت دل _ لس

 كك ا كسل ل لا كال اب ا 111195599919017 7" 01

 داع 0 لك فاط 0 متسحل --

0 

 ٌّب درس

 ةددغا
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 - ويغم ةظياغلا 3 داملل ىيطلتو سفنتلا ءاضعالةيقنثو د دسلل نيبلثو سيتفنو ضرملا ةلعافلا

 ير ا وك ةفطاملا 000 0-0 نيف امله اوايوق 0

 مد 29 9 ديدلاعفا ع لاب 5 يأ م 3 و

 3 ك1 و دو هج 0 3و نقلا يان د !| هني ليقسالا قو كاد 1 3 اهفاق رمل د وده

 2 ؟انيسالا نسوسلا لصا مهار د ةثلُذ وشم ليقسا هاد .اةظيلغ دام 6 لع ع ناك امو

 ةوغر /اعوزنمل سعب نج ةيوريرع ل الو ق دي مه هرددحاو لكن م ملوفوز نويسأرف نامهر د

 ال ل 0 للا ل و ع ا

 كولا نم وت ارخآ*ولعلاز وللا ن هدو ناكل ارزبو قيق دو لسع ةديجلا تاقوعللا نمو

 ايوةففج#ى نوزلاو مريثكلا نال سد اي ىف نيمو لذ ءقوربونصلا بلتو نينو قةسفورش ةمزول

 يي أ تت [(يضنملا نع ال دهن اشوا مل يي | 0 نة "ل دعجو سوسقرع هيف .. نوشي

 سس سس سس سس سس شتا سس سياسي ا سس سيب 2 حسي _تتسسسا اب سس سس سس بسسس حلا

 يسيل يشسيسسبس ييجي يمين سببا ملل اسما اسم اسس ميسو

 0 ا السلا وال رباك اذا افون اقركسل ابروتلا نامل» ام م اداوركسلاب

 ةحزمالاوةراحلا نادلبلل ةبسانملا تارييدتلا نماذهو ئرخالا داوملا قارتحا نم

 مهميالث ينلا ةيوقلا ةلهسملا ةيودالا اماو هللا همحر ريعلا لاف اف ةسبايلا ةراعل ا لوصفلاو

 لسعل ا ءامب مهر د فصن دحاو لك ىم ل ظنع م راما قسوم نأ لاس

 تيوقاذا نينرهرهشلا ىف هلامعتسا نم دبال نوقير افلا بحو مالا عمرتس ديب دنجوا

 11 يا وس م 00 0

 كا بر 3 ”جرابا

 ع لتمالات بلصا تك 0 لا ا كلاو

 دك اهريغو ةوقلا تدعاس ا ناريثكلا مدلا 3 ارخا 0
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 تاعوقنلاو ةبرشالاب ديربتلا هجالع نوكيفوب ا بعث و ةريثك تاسفنت

 ةئرلاو تيلقلا نباهتلا طرف دنع كاذور وف اكلا ىل 'ا جوحا انور ةريطنتا 7 108

 دكحك 1 "اهدنا ى 0 ضيادأ 0 تالا

0-0 2 ---222-2-----2 

 نسل لا 0 0 5 مرو 0

 وع 3ك عيطتسي ال و لك رجل كرم عشب ق ةونىولا 5 هتبقر دئدنو ي وكسب و بت”صئتد نأ أالا

 هحالع + ىاذ 0 !| ارهظل أور ديلا يلعب نار دقيال ىلذكو سفنلا هيلع قيضيءهناف قنعلا

 برقيال نا بجو 0 غو | ةمروم ةظيلغة دام ع ثدح يب م ذلاوبرلاجالعك ي اوبر لاك

 فال عرقلا 00 :زايلاو عقول دليل طا نأ مذألا لا ناهدالا ضر ,1ا اذه يف يبا
 منت فلل عع ل

س وادب ؛ااضيا اهثادح الوا هبيط و اهنا 000 ىل !قبنزلا هدو ناسلبلا هى
 ني

 هجالعف مغلب ودرب ا لا ندد برنو لابلللا قووح الا ى هينف

 بنو وع وبحتأو تاقوعللا لئمب ةداملا غا ازيفتيما هنيسشتملا أ ىلغملا لامعتسا ى عرج ىلا ا

 كيرا لاعبي و سايل م 0 لل ثكو ةراوح 0 هد ع م

 ب

 00 0 ول يكول تاس اكسال
8 

 ةعفاذلا ءايش الآ نمو امهئافص مدعو ةرج 1 ردقبىلذ نالايف اصالو ايلاع انوص

 نوكيال لذ ةلاحمالو ةِضاير ١! ليبس نو ١ اهلا ليك ماع يحلا نع ءزارتحالا توصلا ظفح

 اهددس نايجويو سفئلا ىراج# ةايلتيامهلال ا كالا ورابغلا نعو اطرفمالو اريثكح

 ا مسمن ماا ولا 1
 ةبصقو ةرج ةنوشخ بجو اهناف ةضومعأ يوفو فيرحو عأ ام لك نع زارتحالاو

 باصتنالا سفن

 الع
6 

 ع 31
 يل ف

 توصل ادع
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 ١ ا 00
 مس اطل 2

 ا واج هناف 0 انهو طهي ا

 ه0 ممم تيسسسسلل تسسسس٠٠سل امام 1 1 ل 1ك ظل يلا امل

 مكمل لسن سنس مح 2 مم ب سس سس سلس سي

 ا 11 اهياش ل أ يدم مال دك

 00 يدب 1 0 ميد

 0 حموورم ارزب نجوا بطلاب اعل ل ثم تاباعللا عيمجو اهبيلحا ذختمو ار شقم

 ملعاو خيشلا لاف همبالب امو صدصل او يننيصر دلا عم مسللاءام ىلذكو تشربمينل
 ناالافيرحوداحو م ا نابِجي هنوص م نم نا

 ةرثكح نم ةحبل أ تضرع ناف ةئيلةيو داب ةظولخم 0 عيطقتلا جالعلا ىلذب -
 0 با 9 رت هفرمإ اهنجعيو ءاوس ءازج اوبصل !او عنعنل 11 قينلا ذخ !حايصل

 ىف لبق ام عفنيو بنعلا ءالط لمعتسيو نارفعزلاو زوللا نهدؤ ريعشلا ىدكو

 قمرسل ا ةقرمف ةرارح كانه ناكناو نارفعزلاب ثينلعأ أ ءاو داصوصخو توصل ع اطقنا

 ءا 00 ل ادري يعسل هاك كقول اشنلاو ءاثتلا بحور يعشلا ءامو يزابخأأو

 امهرد لفلغلا نمو مهارد ةثلثولفملا لدرخلا نم ذخ أب ناور وكمل |نارفعزلاو تينلعأ

 كسميو ابح هنم ذختيو ةعبر | دح او لكى نم ةلقلاو ىنبللا ن نمو مهار ارد ةئسرملا نمؤ ا دحاو

 مهعفنيو ءايع الا فانصارُ اس عافتنا ماهل اب عفتنا بعتو ح اينض نم ناك اف ناسالا تن

 ءاسحالاو ةيرطالاو 1 ثشربمينلا ضيبلا ةرفضو نبل )اك ةيرغملاو ةيخرملا ةيذغالا

 هاريثكلاو اشنلا نم ةنختملا بوبحل او ةهبشا امو ىزابخلاو قمرسلا قرضو ةفورغملا

 فىلذكو اهللحت مرولا عم ناكن ا هناف ةجيضتملا يللا بوبحلاو غمصلاو سوسلا برو

 ناتكالارزبود ولفابل ا قيقد نم ذهتنتملا لثم عذلالبء الج ةيرغتلا ىلا عمجت ي ثلا ء ءاسخالا

 ش اغشخأا اهبحاص يما لزاونلا نم ةحودبلا تن اك ناو مطبلا غمص كلذ نء وق او
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 لاعس لاعسلا عيشلا لاق لاعسل( لاق ةبابكلا غضمر دكلاو نشخلا توضلا مبان ب

 ءاضمعالاوفئرل اوه لاعسلا فوضعلا | ذهو اموضع م لوذا ةعيبطلا اهب عف دن ةئنلا تاكرسلا نم

 ةكرحو هضابقتاوردصلا طاسبناب متيو غامدلل س اط:! ار دصلل لاعسلاو اهب لصتن ىنلا

 تحولا تسلا و ةكتراشملا ليبس يلعاماو تيران اكسيل اطر ااا

 ينلا تالشعلاو | ةئرلا بيصب درب لئموه يدابلاو قباس اءاو لصاو اماو داباملاعنسلل

 نولا ةعيبطلا كرحتتف كلذ ريغوا بورشم دراب ءاموا قشنتسم ءاوه نم كلذزيغو ار دضلا ف
 بيرغ عوشوأ فبرحوا صفءعواض ءاحءءا ذغ معطوار ايطورا"ىو انه دلدموا يمذّومللا عفد

 م اعطلا نم عش طوقس ببسب لاعسلا نص ضرع امك سفنل ريغ لبقي ال يذلا ىرجملا ىف عقي

 ضرعبام لثمف ةلص اولا بابسالا اماو مالكب لاغتش اوأ ةلفغل ل ئرجملا ىلذ يف بارشلاو!

 تناك ة دامبو اة دامريغب ةففجملاو ا ةبطرملاوا ةدربم او ا جازملل ةنخسملا ين دبلا بابسالا ند

 تدارا !ذاف لاعسر نكس يهب مل ةبصقلا ىلع ىتازنت تما داماهن افق وف م ةبصنم ةدالا كلت

 اذا ىذكو ةداملا ىلث يبا تع ذلاذا ىل ذكو لاعس جاه ةبصقلا ءاضف يف بصننن ا

 ضعب نمو ادبكلاواةدعملا نمةعف دنموا اهعفدت نا ةعيبطلا تداراف ةئرلا ف ترقتسا

 بابسا مدقتو ءالتمالاف ةقباسلا بابسالا اماو اهيف ةدلوتمو ااهضعب لا دصلا ءاضعأ

 د لسلاح رى عجرنل ذا ذه تفرع اذاو ةروك ذا لص اول اب ابس الل ةيندب

 ءارفتساو مغلبلا جاضنا نهويرلا جا الع يف ةانركذ هفردس دصأ| باصادرب دربوا ظيلش مف غلب نع لاعسلا رم

 اعلام د ايرتلا ا ودرابلا جازلا ءوس ليدبتو
 مااا

 سس يسب تسييس يس ليس همس ممصصعس سسيسلاج ة-يسصسنس

 0 7 قا َح 7 0 هب نهدي دقو

 طكق



 ةيذغأ

 ا ( 9118 )
 ناكفو هام علتب او غضم اذا يسفنبلا نوجعمنالو هب ارش فالخب سسفنبلا نم م أريثك لو | رمل

 فتي بحو هبارشوولعأ ان م هرلا قوعلو كلم نركز دقو هن ف2
 دي مسلم ل ميل سل مييسسرس

 سوسلاب 7 اشم ءارئثك مهرددحاو هنأ نم شاخشخو عرقل عرقلارزبو رامخلار 2 زبوءاثقلار أرزب بلم

 0 بارشب ارشب نرجعي امع اذاهنم دحاو لكقحسدعب يبا ةميعتت ددعب ن 0 عبر دحاو لكم

 ناكناي ا كيوق ةيوق ةرارح هعم ناك ةلقيرزب أ اذه يف يا هيف دد ' 00 0و

 000 00 و ا 00 0

 سس يس سين مسنين سس 2 ل سس

 ص سس سي سس سس سس سس

 - 6 ميو 00 دام ةدأ 0

 جازلا ءوسلدزيو اهسلمدو ةكرلا 6 كببصق و قلحلا نيل ماد هند ذغل 6 هذال كلذو تقو دل يف عقتاوسح

 قوعل

 ]الز ال نءاقفا نال تنعلا قئتزا هب ةازملاو تلتعلا ب ريا ادج عفان بنعلابروسبايلا

 0 0 رك ف سلا عفنيو

 | م ا طاوس لاب روادها

 نيد ابارق رع تراباعال قد زدل ةعسس ةسلفتو ةبيط 0 ول نهد

 نواس بلل رورطرز ا 3 ةرارعلا ين اهلا لاعسلل ني دلا بيج

 زكسلا بصقريصعو خفرفلا ءامو عرقلا ءام اب !ارزب بيلحو ىمطخلارزبو

 ةسمخ دحاو لك نمركسلاورا اوولعاازولل 0 غمضصو ءاربثك ؟ثائوةيقو ا دحاو لكن م نا
 لافملا سمرا ابا و 00006 واقوعل نخل مه ارد ةرشع ش اهيشخلا 0 لطر ضيبأ ثين افريث أسا

 ةبصق ىلا لوزللا نع ةلزنلا نها سمحتو فنالا ىلا تاسطءملاب ةداملا لامتف ةلزن نع
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 وقسبو ةرزبو شاخشخت ار شف ى م نمتملا ياو لطفغل هب نيا !با ارشب ةئرلا
 ةلزنلا سبت ويا ةرغرغلاب و 100 سر ىبمطارب ماشا عام ذيك

 ةلزنل | سبت اينولفلا نم ليلق لوانثو هلصاو حاغللاو شاش مشخأا ارشق لثم تاظلغملاب ةرغر غلاي
 تت ص حسم يس سس سس جي سر يس سي جي يس حيي ص صحم سجس عسا جس سس سي

 ىهطخو ناكسيس و بائعو سس دع ميلتلابةلزما | نسب ىلا 3 و ادح ةياغ

 حصص سس

 4 1 ءامب د كتوفت هنن اميرو هئامب ضدض ضمضمتيو لع كي ناك ةرشف عمم جشخو ى زاخو

 يللا تثاذ ل | ياناك مو طظيلغتل يف لووقا دمحك ع كرف اهل

 هس سس حيشيببيببيت يي يبس سس سس حنس حي -سنسسساب

 ١ نميلصالا الا َج ج الع هجالعف ةدعملاو ع ئرملا لثمتامراشملان مكلذريغوادبكلا مرووا

 ا رت حاملا جالع نوكي ذقنيح لاغسلا جالع يا
 1 ارا ارزب بل لثم تاردمابملاعيف دبكلا بدحت# مرو بسب ث دح
 بنج !تاذبهيشيدبكل ابدع“ مرو نا ملعا يمطخر زبو سوس ق ,عل ثم اهعم لعجيو
 امهنيبقرفلاو ىذؤملا عفدلهيفةعيبطلا كر ستتف سفنلا ثالآي ذّويامهنم دحاو كال كلذو
 يراشنمل ضبنلا باب يف تملعال يراشن. ا ١ نا لوول هرم

 سخان بنجلا تاذيف عجولا نا ينال ناو ملعتسامكي جو# ل ىلا ليمي دبكلا تاذيفو

 نوح الك اراىوبعاكاذق ل اعسلا نا فيل ثلا ايلا وقبل 20000

 0 و ميسا

 ْ 0 5 بيع ها 00 هذه ف 0 املا: 0 0 بلطي

 ل مذا بح يفي ابعلا ىف قيذلا دايم 0 ملا او هنو طبلل ةيضر قو ةو 4 8 رغتلا 3

 1١ االفتهنم ناكام متلا كرفت كا ميش اديس املا ةبرغتلا غم عمت لو 0 ١

 ةاهللاو سأرل ١ نموهف عضنتلاب ,ج رخ ناكام يا جس ” اكو مضل كام وهف فلا ماكان

 نيكلاوأ و دعملاو ايران موديف انيق ج رخب ؛ ناك اهو ةمصقلا نموهف انت“ "لاما الو. لكيلا و :

 مدلا ثفن



 ُس الع

(82142) ْ 

 اهنيب قرفيو عقلا ج رخا مث ةدعملا ىلا اقيراساملا قي رط يندبكلا ةم نم جرختا نإب

 تامالعب مدل اهلل لس وان شيلا اكن دوج وب ءاسنعاألا عزم تاروع لا نربب يا

 ودضلاو اواةئرل لارا كولا وا ةبضقلا حرم نجف هب ج رخن ام يناالاعس ناكامو و ةريغو عجول !نمادكا

 00 نسف طضال دعب أ ناكم ندوجهت 0
 71111 ديس ةه شت سس مسشسششمسم

 ايس اب درو نوكلإ ةئرلا نم نوكي: ذل 0 2 ةمطيلا

 قرع عادصنا نع يذلا و ملعت امل ةئرلا يف امتاد نوكي يذلا ر يثكلا ءاوهلاب طالتخالا

 زاز سلا ايمو 0 رادو فل ه 00 روكي

 مخل تسسسستس -تسسسصعصلم سس با مسيسشسشسلسلشصشم ب لل ءاإ طلطسسسط لس د دللللخطادادلغعطعطددل

  هسصختسسس ساس صصص هديل مسسس اد كول ا الا

 دلو مسساء سس دسس

 ش 1 ءيذلاو 05 ردد ذا هش هوك

 ا وضعلا ىلذ لي طم ر وشق عم يبار وشق عمايدي دصوايح# 'نوكي ةروكذملا ءاضع الا نم

 11 لوانت لثم كلذو لكأتلاو حرفتلل ةبج رم فورا

 برزكو مغ عم م دلاجورخ يا نوكي ق اعلا :
 - حاورالا ضيق ارتحا ببسي مغل عم كلذ 1 ا هبرش مدقنو

 يذلاو خيشلا لاق قلعلا قلعت ببس ماتلا سنورتلا نا دقنل ةيناخدلا ىلا تلاحتساو

 اعيرس ربي دصلا نم يذلا ناف ةئرلا نع ييذلا ىف ام فوخل | نم هيف سيلر دصلا نم

 كغنب تقو لكدواعت ير وصان احورقريصتهاريثكةئرلا ح و رقو ةلئاخدل نكي مل أرمي مل ناو

 مد ثنن لك سيلوةئرلا ىلا سأرلا نم لاس افاعر ثوفنملا مدلا نو دام اريثكو مدلا

 00 سامو 52 ا
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 تيصالاب عامجلا و نطابلا يف ةرارح تللأ ا راسم دلا نسل لي 1

 فقينع كرح# ةناف ةريثكحو هليل اقلطم عامجلا تدع *نأ بجو يا ةرثكلا اها

 0 م لح

 كرعأ ع كرار ا ىلارطلاو ي ىلاعل اسفل باو

 تاس سلة مساج طاب ا
 ا مل ملا ل ل م ل

 ثودح ل دصفلا 0 2 -

 قورعلا نا دعتسا عم مددلا نهريثك كالا ادع نم هن و دح نكت الد دنع و م دل ثفن

 هتورع عاد صن الدا دعتسالادب دشدناف قيضور دص نمل ةص اخو اهناهوف حاتفنا 'اواعادصنالل

 00 تسال كادت م ليج ناو عيرلا "'اماو
 1 ل هل روك عضوا ١ 1 ج0 ةممشمس مس سايسسسسلللل

 لايخ دعب ارب سل عر نابع قمم ل ردا نلالا
1 

 ميظع ءالثما“ يس ةذلا أضل هيج ىلا امالاو م

 دصغفل ار وطيف 0 سلاوةيوق ةوقلاكن اكو ريثك ّْ ندعي رفا رغكسي ملوأ

 حس _ة للعم لل ج.م سبل سس سم
0 

 ىنيوخالا مدعم ش ريس 0 ا م أاصوصخو ل زاونلا عنميو و عساولا

 يا ف 0 كليك تملا <ذلا يبا عف انلا ءاو ىلا, قرفتل |لسمقزليل غمصلاو

 ةروك ذم هنخ هور مجنالابارش يومدلا ءالتمالا# رثك نع ا ه مدلا ثفن فانصا

 دحأ كلان اك نم ه يبرم خمصو نيوخحالا م دو ار باليسا سل ءامب يناثلا هلا رش يف

 م م دلانبم ةرارح طرغو ى املغ عم ثفنلا يا ناك كاروف اكو 0 رد ىصن

 اميطقوماالا 0و نو ممالاغو 6 نم طاري ق لَك | اديدشاطرف م لا ناي ايلغ طرف يا جوحاامبرو

 ند نم ذختم قوعلو ةحارالاو ميونثللو هيف يذلا يوقلا ظيلغتملا ن اكاا ىلع سبح هنأ

 لق



 ءاذغ

 ن

 روموسس ا تسلا يش م سا يو يي تيصيسعمسم 8

 0 ظاشلو اشنو ءاريثكل اقثص دح او لكى م ثيثار اح يو ابرهكو نيوخالامدور ابجنا

 سدسذخْؤف نوي الا نمل لقي نا بمجيو مهرد عبر نوبف امه رد دح او لك نم ةصمتخم

 «يسيلمالان امرلا بارشب هب سعب وامع ايو الا نمدحاو لكق حسي ياا معنيلقاوا مهرد

 سفن نع نئاكلا اما خيشلا لاو لمعلا ناسل ءام ءاملا ضوع برشيو اقعللمعتسيو
 موتخملا نيطلاو ينمرالا نيطلاك ةسبايلا ةمحتاملا ةيودالا همحاص يقسي نابجتف ةئرلا مرج
 يذلا قدشلا نم قيل اهلا مهنمدصغيفردابي ناوءاملابجو ايم! !ناهلا) لمحل ناسلءامب سنداشلاو
 عماهوحنو ثلث تاعاس اهني تاءف ديف م دلا ذخؤيو اقيقد ادصف عيف درفلا لال ناس دحب
 ةدجأ ارجل ىف مرولاثدو دح اضيا عنميو فالخلاى | مد دلا بذج دصغلا ناف ةوقلاةاعاوم

 ُ مهعاجطض | نوكيو همه ءاوه ل دعيو لفس | |قوفى نءاثدتبما دشدشيو مهفارطا كلدنو

 مهقناوي دق و ضعب لع ةكر ١) ءازجا ضعب عتبالتل باصتنالا تح ةئره للعو بنج لواع

 0 مد نع ةئرلا و ردصلا ةيحان يقني و فزنلا عنمي هناث ءاملاب ج وزمملالخل ا اوقسي نا

 بجبام لو اانههةيرغملاناف ةيرغملاو ةدرابلا ةيودالا اوقسيو دمجتالف هيف سبتحا نا

 يلثلا 0 0 ت ثم 0 اهبطلخي كاع 000

 سس سلا سسستسسسب سسسسسللا سس هنا مسسسص

 او ما 3 رفا .اج دوك ةسن ةقلاي "رار 6 0 7 د 7 ددق

 تارا 1 نمار تاكا كيال بركس ثداع ١ كا د دل

 د ثهًَا7١!/!-|-"©ل-س+بلل ل4 سس _ةدسسس م سطس

 مل دسنسلبل اب ايس ملشس مشسسنسلل

 6-2 6 ع وةتفنؤ د 0 0

 اضياةير + اهيفو هنايلغ نع 4م سيو م دل ادربيوةريسي ةيذغت يم ذغب هلال ضرملا| ذه ءادت اما

 ظيلغتلاو ديربتلا ىلذو عفات يا ةربزكلاب لمحلا ناسلو عفانركسلاب اهنر وتمر

0 
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0 
 بحسم تسمم تييسسمل يسسسست يييسصت*٠لا | مسموم

 مسلسل مصمم ص سمسم سسسسسم

 ضب نووكت نر مونتي ادق هنا عش ا لعتملا 0 يي 0 5-5

 قلل رهاظ يفت قلع امبرف علبيف اهنعز ردتلا نع اهو افخ لهذي ةيفخ اراغص اقلعاقلاع ةايملا

 هب دئعي تقو كلذ ىياع لونا اذاف ةدعلا ىف تلصح امبر و ئرملا ناب يف تقلع امبرو

 ضرعي نا هت ام الع و اهمج>ر هظو اهتثج تبرت اعلاص ارادقم مدلا نص تصتماو

 هئيقيوا اقبقر م 0 بدلا تيأر ١ناف مد ثفن و بر كو مغ قلعلا هب قلع نأ

 رانا سر ارتخالا بجنب اذه نو لعف ةقلع هب تناخ كامبرف هفل> لاح 0

 1 ل ا ا ا ا

 ناو مادخ ءارو نم نإ باوغح له 6 ةلاوأ ملا ىلت يا برشتالف ةقلاع اهنا نت

 ئايانطو املا فكلت كيرشمو هر خصل ءا اهنمز رتحت ملواهت افخو ادحاه هرغصل قاعال يااهل + طفيمل
 مل حل ب سد د ها ل ل ل للسللللل

 اهنم ضرعبف مدا اباهتي ذغتل مايال ا لوط ىلع تربكو ق احا اب تقلعتو قلع اهيف تسيل
 كركي 0 [هداث اذايحا اهثيقثو مد ١) نماهئالتمالول اصئالا قرفتاهباجي ال لذو قيقر مد ثفن

 تيس شلل جامل سيصل ا _اهه طخ د ل سس سس حسي ميناس

 بشان قلع قى

 جالع ترهظ اف سمشل لل ابق مخل عت عدلت د 12 06 ددلاو تلقلا /| اهتنوفعوأ 2 اذ د لرص

 0 ابلاىفاهضعب ١ لتبين قلعلا فا عطفا لا ن نا ند يثو ا ا د وأ عبصالاب د تنذر يللا

 راحل ةيودالا ذهب نىذأأنتل ملح لبلق عمل درخلا ولخلاب در غرغيرمطت مل ناوا» اهدا سغب يذ وذو
 ف 1 ا 1 ستملا

 تل

 2 ن مع ولدر تي لاو رينودلا قع 2 :والصبلاءامب 4 درغرغلو ١ يا 7 نعل ءامد دوأ ثومتو طقستو

 ل 0 00 اه وقواهرب هأه .كلطقستمل 17 | نس قاعو

 رح ا لأ 0 لح الث 0 0_0 6

 هيلع ر بص ىشغلا فاي نا لأ رسل ىلذ يبل أ ا | منح ناورمتلا ل هيلا

 ةروقلاو موقلا لك ىلع راسنا هيف عفنيام اريك اىادلا ج ارخا يف ادج ديجري مقا ١ هاف



 (ه00
 نافاهسسانب تجرخ طخ ا تفةخاف جد 00 خب دانك | ندب 0 3 لوعخلا ف

 0 هذه يو وقيل كلذ ذوق يا باور انغل 101 ب ار وشن خيبطب 3 رغرغب د مدلا ثفن يل دعد كح

 08 رااط لع ا ينس جفنبو هب قلعلا قلعت ببسب قرفتو ىعضدق ناكيذلا لمعلا تاروكذملا

 قلحأ| فب شنت كوشلاو ةمقللا *ةرصريغرماملمدلا ثفن عنملوانلقال ةقوحسم نيوخالا مدواشنو . كوشوفمقل

 ةريو الابر دحتب مل نا يبا ءاملا برشبج رحب مل نا كلذهبشاامو مظعلاودوعلا اياظش كلذكو

 / ه ذهب ىلتبملا يا لخداةقلزملاءاسحالا ئسحتو ئقلاورابكلا متللالكاو هناك نص جرخت ماو

  اهيلا جاتخيالال اةظفلو نلو !لوالاو مامحلا لخداالاو الاو خسنلا ضعب ينو تاروكح ذملا

 8 ةمقل علبي مث ع التبالاع اطتسنو قلعلا تالضع ني ايل تار هير اك * لكسب

 1 عا سب اي يا نيت لو هو اعرسا ب نجي ةلئوق رار طال أهيححأو ةريغوارقب مح 0 1

 ممم ل ممم مين يحس سا

 5 بورشةيرشانلا عوشلا لْيتلاو ةمقللا نم دحاو لكيعا زواجتا نافطيخب طبر دقعلاب مئاليلف

 طيرتنادانعرتخا امصو 0 ثلا ىل نب ذج“# لوح يللا قاع رديت ب ذج ملام ماهيلع

 0 علبيو ظيدب ةيسراف را لاجمل مل! فاشن لقثزام ويضم 0 0 يبهر ةينس فس |

 8 انمي ةجلفسالا نال ىكلذو ةعرسب ب ذجي م جب ئاهيلم ا كيا بل .
 )ا نرخ ريد لاق اهعمىلخلا قفشانلاع 53 اج رخف | يميح نيكيقو ونرضلابف ءام قرع نمريبدت

 6 ووالد دام تفاح 0 ا ل تاس الاكل املا
 0 .نيبجتكس بارش يردول د ل اوهسب هقلح نم 0 ع كف قاعي ءاطأق ءاللاىف

 ٠ ا بتال ل ارلونملا عف عيوش دوولج 0 0 دو

 ا نرارارد هك دا اش الانا 0 هن داون ةئلا
 00000100 ك1 1<«

 دادس ميس سلا كك 1

ل ةرارح 0 1 95 0 5
 ١ قبلا ثح# يف ررشن دذ امك ع
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 0 مم ساس هيما

 ةدورم 1-2 اممالع ةدوجبلا تافالطو كليو امدضلر ةييقارلا ءاوجل وهاب عافتنالاو نشفنما غصة دورا اياك

 ةسوبمأ 01

 ةبوطرلا « ةرخرخلا ةيوطرلا تامالعو ةداملا م دعل لوضفلا ةلقو ة.سلهملا ةيوطرلا م دعل توصلا ةنوشخا

 اهلاوحا تامالع قرطو ةئرلا ةجزم ا يف خمشلا لاو بطرلا جازللاءوسل لوضفلا ةرتككو

 ررضتلا ةلقوهلقثو توصلاو ةدفنل او سفنلا مظعو ر دصلا ةعس يلع ل ديفر اعل | جالسا

 كرش ةريغ نمار يثكدرابلا ميسنلا نكسب ش طع ضارتعا وراح عل اب هنرثك تكسو درابلا» اره

 توصلا ارغصو ردصلارغص هيلع ل ديفذ ,رابلا جازملاامار أول اعشو ثهل هبحضي امأريثكم و

 وب ا ابنا ايزو اهيف مغلبلا دلوت ةرثكو دراب لكبر رضنلاو امهت دحو سفنلاو

 ىنءعزجعلاو ةرخرخل أ, توصلا ةحوعجو لوضفلا ةرثك هيلع لديف بطرلاج ازملااماو

 توصلا ةئوشخو لوضتلا لنيل ل ديف سبابلا جازم آماو ديلا قضلال توصل عن

 ةئرلاوردصلا لاوح !نيلعلئالدلا صخا نا ملعاو لاق مث يكاركحلا توصل هنهب اشمو

 كلذريغو عن ١ ”ئيظو ةلتفما ييغو تلويتف و وزهظو ةمظعو ةدربو ةرح يف سفتتلا

 اع | ىلع 0 معمم الهمم ص
 ل اسال اقل

 2 ا ل 11 1 ا ل ا الزل دس نكات ا ةاس» كرا 4 5: ماو كرا ' - فحمل

 ا ال هيلا ا أذ لاعسلا نب 0

 0 يفو علا موانرغ 0 ء ميغلو اءارفصوا م د رعر اح مروف ةّئرلا تاذاما ةئرلاتاذو بنجلا تاذ تازلاق

 37 نبرهز برجملا ل ضافلا بيبطلا لاق نيفخي الام نولو !لوال او حلامو نفع مغلبو ا سلا ضعب

 اهيف وقثالاهنال ءارفصلا نع ن وكنآلو مدل ١ىنغالا نوكت ال ةئرلا تاذ ريسيم ١) باتكينره رهز

 اهل فول ا موهو اهيلاوحو ةئرلا فرثكت هنال مغلبلا نع نوكتالو اهرو رم ةعرسو اهن دع

 نا ئرت الاهمروي الوضع يفرثكي يذلا عوشلا نا ملساال لوقاان وا دجر دان يو ا دو.لاو

 نكست اذا مغلبلا نكال ىلذانملس لا مطلا ىف يوا دوسلاو 0

 ةمالعو ومآ الاو نفعتملاال يئاملام ال اوه لفولاللت طايل قيفولأم هريغ ناك كانه نفعتو

 الق
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 تدمي عجوو ةرارحو اذج سفنلا ف قيضور دصلا ىف لقثهمزلي هنااهمر وو ةئرلا تاذ
 ةرارحو سفنلا ىراج#و ةئرلا ف مرولا ثودحأل ى !ن ل ككالصلاى ١ يلاردصلا نم

 عاجطخالا ع انئماو هتحولم و مغلبلا ةنوفع<ضرعلابوامدلاكتاذلاب ةراح هث دام نالاما ند

 فالخب ءاضعالا ط اغضن اهيف لقيرهظلا ىلغ عاجطض الا نال كلذ ورهظلا ىلعالا 5 ا

 تان يف اهسوزلو محلا اماةداح ىمحو سفنل ا قيضاضيا ةيفلقيكلذلو عاضوالا

 ةةبطم نيمح امااهنالف نمل ذحاماو لكلا سيئر بلقلا نم بيرق لحملا نالذ 3

 ةنحو ةنجولا ل١ خافتناو بلقلا لأ ل اوخأ َح املا مخ ءابلا نفعت نعةثداجةترح# نيمحوأ ا 'دأم
 مةمميسسش تننسبسلا مسلس ةهشللا

 ةرضنالا ا ةلجولا ىلايااه هيلا دعصتي ام ببسب مهردر دقب كلذ نوكي لبق اهرارم محاو

 نم ضب ضبنلا ب ابسا يف كلذ تاره دقو نب اوضعايف مرولا نال يجو ضبنو حلل

 غامدلا ىلا دعصتي (ءةرئكا كاذو نفط ا ظاطو نزلا 0 انقنأا, رات ايلماو حرشلا اذه

 ىاهموه يا مايا ةعبس يف لاق اقرثكالا ىف ةئرل أ مرو ياوهوةث رلا مرو ةرخنا نم نيعلاو

 ماكل كارخالا نمهنال عز الا مارا عيلاثلا نم انين كلطخشلاب, اميظدرماالا راك نا

 هنال عباسلا ىف هتامالع رهظنف كلذريغوالاقتنالاوا للعتلا ىلا هلآم ناكن او دج

 يدر نرحب موي هنالك الهلا داسفلاب لوا سداسلا مويلاو يبوق ديج نارمحب موي

 ناكل اعتب امم ناك ذاهناهتامالع نمو للعتت دقو نو !اعت هللا ءاش نا هنايب عوجيس امك

 6 دداضو و لمعلا مور | هم اعد ع ميقنت ناعيا هم ناك أذ اولا رسل خم اريثك [سيصن ىرغني ص

 كلذو 0 اذ انتجت ويريد ديفا دي دل اسر .ةلولا قيلاعم يق :لقثو
 0 ا يمبال هلا ىف نوفنلا اهنكمي لوثح ةيوارفصلاو ةدعأ ١ ىلا ةداملات لاماذا

 لحعمى .؛الاكلذ ذوةثر 910 لد !!كينجلا تاذ افتنا نم ي !١ ننيكعلا َك .هماساو 000 8و

 لاوس 04د اقرفت الو بلقلا ىن م دعبأ ىهو تال .فعلاو 0 طاش لاب اشحلا !اوه وبردجع !ا!تاز

 بجح لات بصنا تبدل طلو كلل اذلفاد مطر لال قت كد وةئرلات اقر هذ نمل امذنإ
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 متنا ىلا لنا عرمس لا نزل زوين ارؤاج نان ماعرسلا صارم إلا
 لقنلاوق يرلاةرثكب يال قثلاوقيرلا ةرثكب يوم دلا قرافي يمغلبلاو هنايب عوجب امكلسلاو

 طارفبا ل :ىكلذلورثكا ندبلا ىف مدلا ناك اورد صلا ءاضعا يف ركنا والك يمغلبلا مرولا ىف

 تايب اواهريغو لز أونلا ببسب هيلي امو هيف هتبلغ يار دصلا ىف هناطلسو 8 دعما ةينب مف ايلا

 عقيد ةئرلا ىفراح مرو ةئرلا تاذ ةثرلا تاذ يف هللا همحر حبشلا لاق ةرارحلا عضو ةرمتحلا ةلذو

 بذج ت ااذواةئرلا ىلا تلا قوناوخوا ةئرلا ىلا تازن لزاون ثو دح عبتي دقو ءادتب |

 نوكتدق ةئرلاتاذورم الارثكا يف يا عباسلا ىلا لذقت هذه لاثماو ةئرلات اذ لات لاحت ١

 قيقرلا ١ كرو سينعب املك فيخموضعلا نال مغلبلا نع نوكيام هرثكأا نكل طا> لكنع

 فصحتسم ىنيثك ىئاشغوضعلان الرونعملا اذه سكعب ىرا ره بدعل ا تاورثكا نال

 وهو ةرمعل اني نوكيدق و م دل نم وكي دف هنأ ئاع د اعأ أىيطالا الا هيف ذفني املق

 بورشملا نافدومضملاو بور شملاب هعافتنا ةلؤو بلقلل هثر واجمو هن دعأرثكال !ىفلاتف

 ناد هياراوبا يراك هيلا يدوي ال دومضملاو هلباقي ام ةديربت ةوق نم ظفحيوهو هيلا لصيال

 تاجارخ لا لقننت اءاريثكو بلصن دذو سبثتلا ىل | لوؤندفو لالدتلاب لوزت دق ةئرلا

 ردانلا ليلقلا وهو بنجلا

 تاذ يف فاءرلا عفن سيلو هلاب اقعارثكاوهوب نجل | تا ذ يفر وكذملا ل ثمار دخ بقعي دقو

 تاذ ىلا لقتناامبرو يدر وهو سطينارق نلا لئن دقو

 ب احل نسدنم دعب ةررلا نم ب نجلا نالو نيثداملا فالثخال ب نجلا تاذ ىف هعفنك ةئرلا ٠

 ءاشحالاىف 1 أح مرو هنالو داح لومح َك را تان تامال ةراوالعلا طلال كك 5 دصلاةعشغأو

 هيف نول يذل ١ ءاشغلا سس اسحرهوجأ م اسحريغوضع يف داع ةرثكل لقثودي دش سفن قيضو

 بلصلاو صفلا ةيحان لا قمعلا نمهوردصلا نمدتمب عجو و كلذ ب يسب ةاكر دصلا فد دمتو

 لم 5 6 دكإ أو ةوقرتل و :فئكل ١ تن ادرضب سك دقو نيفنكا نيب نق سد دقو

 بح 2 و قلتخيف تس أ ىلع انما و ءافقلا ىلع الأ عجطضي ىاأ ليت ال ولعل امدنعام و
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 نك عمماهب هئممل اذا ديلا هب قصتلت فيحب هناسل نوكيو دوسي مثال واهناسار مح هَ را تاذ

 دعصتي ال خافتناو ةرمح ةيكيلا قاهظ د اطحزل |ءالتم الاو ددمتلا ىف كر اتيايبزأو

 ةرمعلا ثدتشاامبرو رو اذهيت داج ف ةيبجل اى اسيلا يرفع اول عمر خبل نمامهيلا

 لاع سفنو ةديدش ةخفنر يظنو ولعتر اذ هتاكر اخبلا دوعصب سح اامبرو غوبصملا هبشنلو يح

 نافجالا لقثن و امهقو رعو ىلنمتو امهتكرح لقثتو ن انيعلا مبهتتو اهتفآو ىمحلا م ظعل عيرس
 ,نمسو ةموس د عمظوسج ةيش نق دحأأ ىو م رود هش ةينرتلا قرهظي و راجبلا اضيا هيف ببسلاو

 اللي فرط دربمجلا نائاهنر و .بيطرلاراهبلا ةرئكا تابش ثدح امبرو ةبقرلا ظلغتو

 ةدشلاميظع نوكي رثكالا ىفو ةبطر# داطلاو نيلوضع يف مرولا نال انيل ايجوم نوكيف ضبنلا

 تاجارخ مهب تن دح اذاهنا طارقب اركحذ دقو | دج ةوقلا ىعضي ناالا هلآلا نيلو ةجاعلا

 تاجارخ تثدح اذا كل ذكو ببسلا مولعم كلذو اوصلخت تحبقتو امهيلي امو نيب دثلا دنع

 بلص مرو ةئرلا ف ضرعي دق ةئرلا ف بلصلا مرولا لاق # ةدومح# تامالع تناكقاسل اف

 ةسوبي ةدشو ثفن ةلقو لقث عم نوكيو مايالا ىلع دا دزب اهنا غم سفنلا قوبض هيلع لديو

 0 ائرلا فوخرلا مرولا*ردصلا ىف ةرارح هلق عم نايحال !ىف قجامبر وهرتاوثو لاعسلا نم

 ردصلا ىف ةبوطروريثك قازب رانا هلا قيم ةيلع لفوؤ وخولا مولاةئزل) لف ىضرغتاقو

 ةئرلا ف ضرع دق لالا فرؤوتبلا #* ٌيصاص

 ريغ نم باهتلاور دصلا ىف ةرارحو وت وأو ةعرس عم سفن قيضو لدث سد نا ةثم الءو روب

 ةليلم كلذ ىلع لدي و ةيئامذث رلا ىف عمتجت دق ةئرلا ىف ءاملا عامتجا * ةماعنىمح

 * ىقستسملا ل اعك ل احو ىت امقيقر ثفنو سفنتلا ءوسو فارطال | ىف. ءروو ةنيل ومحو

 ناف عج جو ورهيظا امو يف نابرضو# ةفيعض نومح كلذةمالء ةئرلا ةبصق يف ةحار لأ وو ولاف

 هر لب هجولا ىف ةرمحالو ةريثك ةرارحر بيغ ند

 ةعبو دسجعل أ ةكح كلذ يو ,فيفخ عجو هنكلو سدحال نأ ين ةئر !اكتسيل ئيصقلا

 مالك يف مسقلا ةئرلا ىف ةدملاو ىسغل ع !ي#«رزا ثفنو ةيكمس هذهكذ تثاكت زفت ناف توصلا



 (23) ظ
 ىناثلا ذاثلاو ةدملل مر لا منيب عشا رالا تطعيس ادلع ؟ناسلا لولع ينبع ءابطال

 ]م ”لرفتمولا ةئرلاو ر دصلا نيب يذلا ءاضفلا ءالتما هب داري و ةئرلاور دصلا ضار ا يف ةصاخ لمعتسب

 غلا رمملا ا كسلا ىو فاش دحاو بناج يفاماواعم نيبناجأ | ىفامإ هيلارجفنأ

 ا دم ا بو او ليسن ةكرلا قبح وترقوأ ةغفادةداملا بضت

 ةييضن هدم اماكلذ نوكيورثك الاوهوردصلا ىحاون يفمروراجفنا 1 او ثفتنت مثرثكالا ف

 ناب كل ذر هظيو لتقيف ةرثكل اب قنخين ااماهناف عب را كلذ لاوحاو يب در دلاك عوشاضاو

 كثنفنلاب يقنتسي نااماو لسلا ىف عقوبف ةئرلا نفعي نااماو ثفنيالو قيضي هسفن ذخأي

 اثللا ىلا ميظعلا ناب ررشلاو ميظعلا قرعلا قيرط < عاف دناب يفنتسي نااماو نيسلا كرادنللا

 ءاعمالا ىلا درت ةرمو ةيلكلا نهك ولا نيرون ناطور مكاوي زوار اظلم
 0 ين مع 0 0

 0-2-2 ليد * ةريثك دئاوف نو 10 امتشال ا 26
 اماو عالضالل يان اوشا لبا ايل ارا ةنطابلا تالضعلا يفامار اج ج مرو وهف اماسربو ةصوش

 اطءاو خيشلا لاق بنجلا تاذ نم صل امخلا روكذملا نمدحاو لكي اوهوزجاعلا با ينعآ ىف
 ا

 | عقاصا مفصل وع ةسفنزجاحع باصاىواولاو لا ذه فا يان قاحح

 0 ١ 0 6 مال اديل 0 املأ

 عمات اتتلل سصسلا 2 سسسسلل سس ميس

 امأ 006 ل ام هام“ 1 سو 5 ا 0

 لخادل ١ لضعل اىفوا امغرفاب ىمسملاز تلالعلا باج واع اليالل ن .(طقسللا باج ف كا | لإ

 ١ ناآلوقي نم مهنمو حراخلا 06

١ 
 خدوش لومسي ت الضعلا يف ىذلاو اهاسرب نومسي هئافر هيباعملا قر نر ادح أ اي انح ن اكانجو

 عالضالل نطبتسللا ءانهشلا ىف راخ مرو بنج

 كل

0 ٠ 

 ابيع تاذ



 ا 1 7 را
 ميت

 مرجز 0 ترا هتموت 0 37 دانك املقو ١

 ناف ةثول !!تاذ ف الدب ةنافنلا ةقيقرلا ة ناحل نأ اوملا الا هيف ذفنت الف بابلو ادضعلا كتف

 :ىنالفةياعل - و اولا اماو ايمغلي نكررأ و مدلا و نذعتملا مغلبل | هيف فني لوم 2 و مقجح اهعضومف

 راومرثتكالا ىف مرولا | ذهةدامو خيشلا لاق تملعامك امو و بجو لولح ةئرلا مرج يف

 صلاخأ ١ مادلا مث ' ىرارملا قيطلل | الا اهيف ذغني ال ةيق افصل ا ءاضعالا نال يراره مدوا

 ار 1 ناي ضرعي |ملق ككل ذلو رثكالقفابغهامح نادتش ملئ اون نكي ككلاذلو
 مغلب نم ” ا تيبداو قرتع» مدن اريثك نوكيدق ىكىلذ عمو جازم ا ىمغلب هنالاشم اح

 طرش صا سيل هنا ةيلكلا بنتكلا ىف انيب دقو ةبهتلم ةنفع ءادوس نم ةردنلا ىف نوكي دقو نغم

 هناالا ةفص نئلع ءادوس و مغلب نم ن دق لب ءادوسو مغلب نم نوكب ال نار الا مرولا

 سيل ع اهقااطما دهزه ناك امهريغ ن رم ناكن اف مدواةرم نم ناكاذأ الا اداح نوكي نل

 قكئ--+ او لاخلا يووم يذلا سلال بسح تاذ ا همزلتو سانلا ق ةرريثكدل صدع |!

 0 وو بلقلا نم مرولاو ءاعضوملا برقل ياهبرق هان راك ةلحردلا

 بنجلا ت اذا غيشلا لاق تقني مث ءادتب الا ف سب اي لاعسو يراشنم ضبنو ساسحونمعلا
 تحت سخان عج و يناثلاو اونبملفلا ةزو اجمل ةمزال مح يهو سمخ تامالع صل راما

 سحنل ١ عم نوكخي دقو سفنتلا دنع الا رهظي الط ريتكو يئاشفوضعلا نال عالضالا

 تباثلاعذللا و ذوفنلا فةوقلا ىلع لادي سحتلا و ةداملا ةرثك نئلع لفي دددتلا و ددمت

 فالئخاالاهببس يراشنم ضبن عبارلاو ةرثاوثو ةرغدو مرولا طغضفل سفن قيض ثلاثلاو

 ظ 1 ب اوم 0898007

 بطلا نئيوببلا 20 0 5 0-0 اذنلا صببلل "ا ددلاق
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 . اذه ناكامبرو ثفنب مث سب اي لاعس ةلعلا هذه لوا يف ضرعي دق هناف لاعسل | سماختلاو
 ةئرلا ىذأتل لاعسلا ضرعيامناوادج دومحموهورمالا لوا نم ثغنل ا عم لاعسلا

 دا هلكل لح ناذ هثفن ىلا جاتحتف ضرما ةدامو هاهيلا شرتيا حشر ! ثةرواجملاب

 محل أو لاعسلا ببسب دبكلا تان هبشي ب نجلا تاذ نام املواضيا لاو )اقو عمج اهو اوةننسا
 5 دال اشغل ىلا ملالا عافدنا وقيل اعلا ددمتلو سفنلا قيضو

 امهنيب قرفي نا بجيف ثفنلا ببس و كل ن ببسب ةئرلا تاذ هبشت اضياو امهنيب
 ليقث عجولاو يبجوم دبكلا تاذ يف ضنلا نا دبكلا تا ذو بنجلا تبان نيب قروتلا)

 تالاعسلا نوكت لب ثف انريغ لاعسلاو ةيدرلاةرغصلا ىلا ليحتسم هجولاو سخانب سيل
 نوكيو ايئاقستس !اظيلغ ن وكي لوبلاو هثرفص دعب ناسللا دوسا امب وو ةئط ابتم ةئفانويغ

 0 ويف سمللا هكردي الو نمي الا بناجلا ىفلقثب سدت واي دبكزاربلا
 سحا ةب دعل | ىف مرولا ناك !ذاو ةوقلا عضل يبراعل مح ال اةلاسغ هبشي لاهسادبكلا ثاذ

 0 عوش نلع لداذا يصقتسملا سفنتلا هنع فشكريعقتلا ىف كاك اواريثك ملل

 كفانهل يل ةدي دشريغ تاقوالا ىف هباشتم ديكلا تانيف نسفنلا قيض و

 دايدزالاى ]به !نوهودشاهسفن قيضو وكي امم ى ىنسحا هتولو اماوق نسحا هأوبو سخان ةعجوو

 هبو هنيب قرفلاو اريثكداي دزالا ف توافت تاع اس ثس لكيف هل نبت ىنح لاصنالا ىلع

 نكس ا هسفنو دش | هسفن قيضو ليقث هءجو ١ يجومةئرآ| تاذ ضبن ن اوهاضيا ةئرلا تاذ

 لثم ةركنملا ماسرسلا ضارعاهعم ضرعن دق بنجلا تاذ ناكاملو لاقمث لرخا تام الع

 ةيوعصو كلذ نودوهامو ينغل أو ناقفخأ أو سفن ةيلارثاوثو نابذهلاو نه ذلاطالتخا

 رارملا عوقو نمل أو دشو ةفلتخمم ناولا نىلاةنحسلار .غنو شطعلاة دشورخفلا ةدشو بركلا

 قرفي نأ ب جواهت رو اجموةسيئرلاءاضع الل ر دصلا ةكر اشم ضارعالا ”ذه ف بسبسلاو ظ

 ماسرسلا ىف ضرعي نهذلا طالتخا نا قورفلا نمف ماسربلاو ماسرسلا ىنعا نيرمالا نيب ! ؤ
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 التخالا رع سفنلا ناسف ةرخأتيو ملس |هيف سفنتلا نوكيو ضارعالا 0

 رخآتيف ماسرم لا اطار قو ىلا امهبا اذا و نينيعلا ةرمحك ةص ما :ارعاةعم نوكتو

 سفنلاريغت هيف مدقتي هنكلو ميلس لقع ن لب توملابرق ىلا نوكيالاهبرو نذل طالتخا

 سخان عجوومرول ىلا بذجنباهناكقوفىىلاق ارا ددمتلوالافنوكبوةءوسو

 ريغص بنل | تاذ يفو توافتلا ىلا ميظع ماسرسلا ىف ضبنلا نا كلذ يف قرفلا صو

 سبي و هغم ةروكذللا ضارع الا تدنشا دئشااذا ب نجلات اذوريغضلا ىنالتيلرئاوئلاى

 طالتخاو سفنتلاداسفودي دشلا قلقلاو نيعلاو هجولا قرارمحا هل ضرعداد :زااذاو نشخو ناسللا

 00 تام امو
 5-0 همسسسسسل سس سس سس ب بسسس سسنسننسب سسسننلا سايس سس سس

 0 لمفلا يقال ابلاو ل 50 5 0-6 1-0

 ذادتسلال ككل ذر تك ١ يومدلا ىف ددمنلا ن دوك ةضاقللا كالظعلا ّط >ضابتنالا[ دبصو

 ن0 ا اون ان والا" وو
 مميسسصسسب سسسسبنب سسسسمل ةهيسسسسسس سس تتسلل شسيسسسس مس سس سس حساس

 ا 2 0 ل الأ 8

 ةوسالاو مدلاو 0 ا ل لا ل

 ا نم 6 أ ِء عوش ببسو هنو ادا مل 0 هلأ قا م نأ

 ضايبلا ىلا ثفنلا نول ناكأ اذا اوةوسنو ناخد لثم نو وللا اذه ثوفنملاطلخأ 0 ١

 ْ : يوادوسل !١و يمغلبل | ىف عدولا نآف ل اومغلب نيلع ل دءاهتنالا نام :يفالو يدنل نكي + مأو

 ادنبأو ابهاذم| دعصتم يوارفصلاو ه يومددلا ىفو نيللا ىئ !اوالفستهنوكي رماآلار ةكأ يف

 ماوم نم تناك ةديدشريغتناكن او ةراح داوم نم تناكة دي دش تناكن ا نمل نا 9
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 لدانغ معلا ةرولانيشتملاوا هنافة داملا ىلع لدي ئمحل أ بئ اون دادنشاو دربلا ىلا

 لحن ملاذ او ةقبطم ءامحو مد ةداملاف ةرتفو دا دتشااهيفرهظي مل ناو ةيو ارفغص ةداللا نا لئاع
 ملن-نل-لا سسصسشسملل سس مسسسسل ممسحتاب )ب حسا

 .ةراسل اة داما نال كلذ و لسلا ىلا لآ اموب نيعبر | ينقل قنب مل اذاو م'يالا ذهن ع
 يه يتلا ةئرلا ةحرف ىلا يدون ةرورضل !.ذ ةريثكحلا ةدللا ىف ةئكرلاراوج يف تنامين

 مممسسلا جيييسسلل تمس حمس سنن _ - ميشسسم سنان اب _ مجخسسل

 همم شد لل حشيش شاششس اسس سس

 00 أ 3 ّ 4: 0000
 ياصخافت ةعيبطلا نال غجولاو نمعل نوكسب يك رعبا ذل ييضنلا مر ولا ييضنو ةدمللا عيمج

 بنل! ضارعتساو لينانلا كيو دعب راجعت الا فرعيو جاضن الاب عت نع ةح ارو نوكس اهل

 ضبنلا ضاراعتسا اما ةلضعل ب ةساسخلا ءايظغالا ضعبتةذلار زرملذ ل ضفانلا اما حومتو

 نوكي ضبنلا ج ومت ىلذكو ةدملا يه ينل | ةييضنلا داملا م ةلص اعلا ةيطرلا ةرخباللف

 زير انا داع ةدالا ع ذل ببسب راجغنالا دنع ىاة دي دش نيدح ضرع امبرو ةيوطرلا بايب

 كلم 0 ااا أ! تاذ يف يبا تضرعاذاو

 روجيو ةيناويحلا ةوقلا ىا ةيوق ةوقلاو ساوحل ا ةءالمو ضارعالا ةفخ لثمةدومحم

 تامالءلا ىلتو عمجلل ىل ذف ىئوقلا عيمج ىلدشت ىنحةرب دملا ةوقل ا دارملا نوكي نا

 مكس مبسم ةهمسسسسل تسسلم مسسسلسسا32  ت-تت-تشل ل-اااًا ا 7. 7س سش سسشنلا سس

 ةئرلاو بنجل |ت اذ يف ثفنل اره بطعلاو ةمالسلاو ءاهتنالاو ديزتلاو ءا دتبالات قو يا

 عضو دايز ديزنلا رامز يفوةدام حضن ةمالع هيف و ءادنبالا ىف لهس ثفن لصح اذا هنال
 سكعلابف كلذ ف الخ ناك ناو نيشل او ةمالسلل | تامالع نود لكل دوركم امن ءاهتنالا قو

 لذ رايد يرن سلال يضم السرد رن دب هيتس
 آو
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 ا ( وس + )

 ةرب دملاةرارحعأأ و ةعيبطلا نا نولع لدي يىبوتسملا سامالا ضيبالا ثفنلا نال كلذ و

 عاب ةردقلاو ةوقلا ىاع لديكلذو اهب اشتم العف ضرما ةدام ءا ءازج م خيتي فاح دف

 سلمالاوه يذلا هجفناو ةرثكاو هلهساو هعرس | ثفنلا لضف ا شيشنلا لاق اق ماتلا فرصتلا

 ةرمعلا ىلا مايالا لوا يف لئاللاهيليو ماوقلا لدتعمو» لب هين ةجوزلال يذلا ىوتسملا

 نمو يرانلا فرصلارفصالاو فرصلارمحالا لوالا ىف هأدراو ةرفصلا ىلا لئاملاو

 اليلدو يدر ناكن اورمحالا نمريخري دئسملا |اذهوري دتسملا جزللا ضيبالا| دج ْيدرلا

 رفصالا نمريخرمحالاو لوبذو لس ىلا لٌويو ضرم لا نم لوطبرظنيو :داملا ظاغرواع

 ناع لديردخالاو قرحملا 0 الأ ءارفصلا نم ابناج نيلا يعيبطلا مدلا ن ال

 هجورخفل وهس ةرهوك يف ثغنلاةءادر 1 > ليزيالو دي دش ق ارتحا ىلعوادومج

 كفن لكحو يضنلا ال ةرثكلل نوكي ةثي درلا ذه لاثم | ثافتنا وادج ئدر نتنملاو

 جيضا يَ عوش هاطلاخ ديل يدم مهثداع ن مو ديدعأ س اف لكذالا ةعم ى ال

 الط نطل 0000 قا 0 اء و ةصلا كد يع و 0 او |

 مسلمات منتسنالسم لال ل 0

 00 را مما و 00

 0 هلأ جمالا لا ولو عادا وا ثلاثلا ىف
 20 مشل تاتش يش لالل

 او هدم يذلا ي :نردبل 0 0

 0 سلا نع ضنا 0
 0 0717 لارخ أت ناو ني نيرشعلا ىل ارشع عب اس لأ وارشع عب ارلا ىف نارح كل

 رهاظ أذه»و كما لايلداهت ءادو عمر عمو ادج ةداملا ظاف ىلع ليدي نال ليرط صرلات

 رمامك ةلئ اهلا ىا ضارع الا دا دتشا نم ىختالذ اجيضن ناكو كثفنلا لجعتسا اذاو
 هدب 4 كصوت نرسل را يلا ا

 5 20 0 - كم د ل

 : ني تت ١ ل ع ملا ا ل كوم



 (ةمب00)

 ةرداق ةيوق تناك نا ةديجلا تامالعلا المو رمالارادم اهناف ةوقلا ىلع دمتعاو
 سمبل بسسس س سييبب بيتس سيسسا- تسل

 دوسالاو جزل ١ضيب الا ورغصالاو رمحالاوه يدرلاك فلل و ةلوهسب عفدلاو جاضنالا ىلع

 افتر تسلا خش 1 اك نع انلقن اميف ةروك ذإلا بتارملا ىلع و ننملا صوصخو

 ىلذف ةرفصلاىلالئامنول هيفن اكن اود امجالاو ةدوربلل ىلذف ةرفصلا ىلا لام نول هيف

 كدا رتشملارييدتلا جالعل هد اءامويلع ير اجأزلاو اويناركل كلا ةامكدب دشلا قارن 9

 نعل أو هيلا م ىنتعلا اءلتفلاب ةعيبطلا ى يلتو بلاغل يلا اكل غارفتساو حكنضفلا اوه بسسحع لاو ةئرلا

 كرئتشم ا جالعلا بشلا كاف كيلقلا ل ىلا ةداملا ةكرح 1 ةكرح اهيف فاخي الهن ال تالهسملا مريخ

 بناجل | نمف ءادتب الا ىفامادصفلا ةترتشملار ومالا نم ةئرل اور دصلا لوا مازولا
 ضرعلا ف يذا ايما قيلسابلا ن مة دعب و لوطلا ىف يبن املا نفاصلا نم هلجع | ىل !ادملا

 ناكنأو , لافيفل !ىصف كرتين ا بجنالةرهظب ما ناف ضرع ءلاىفيذا ىلا لسكالا نم ةدعبو

 اضياطرشل ايور دصلا ىلع مجحت دقو ضرع ١! ىفقفاوملا بناجلا نم ايا دعبمث أطباو لقا هعفن

 سونيلاج لاف لافيقلادصف قبس اذا اصوصخو اهللقيو ج راخ ىلا ةدالا بذجي لينح

 ةرطخو | هيفرطخ ال هناف دصفلا ىلع رصتق او لهسملار ذ حاف ادج ةديدش نيمعل | تن اكن او
 مهبرقي ال نأ بجو طرفا اهبرو نايسملا , كرك امبر هناف ميظعر طخ لاهسالا ىفو لنا

 همسي مسلسل سيسي مسلس مسي اد ميسسس
 تسلا مم سم صمم سس

 اضنا ان وتلا هلو .لكو د رش الاد ثفنلاو رضنا عنمي اهناقى كماام تار نبش
 1 سسسسسصصل سس سس

 كيفذت و 60

 قيعشلا + "ذا ايفل 2: ناوهو ارا خال 3 اموا ريسفنبلا بارشب ريعشلا « ءامك ديربت ل. عيب ةبقنل و

 قريبلتلا نب نم هيث الع ساجلا معنر تك ديلا كةنعرل قناه قوغلا) رعشلا ء 20000 0

 ىلوابخلا رزبد ن 5 , ناتسبسلاو اليسا وش ل2

 هدوم 0ك ب ديزب 27

 ةيرشا



 000 00 (ةمم)

 واةدحو مسفنب بارش ىلع ءاثقرزب سوسلا قرع ءام يف يبا هيف بلحتسي سوسلا
 عيمجف ةيودالاىرجم يبرج دامصو خيشنلا لاق ش :ةطعلا نكسيل لعفلاب | دريمرفوليف بارش عم

 سسفتبلاو ناتسبسلاو ب انعلا ءام لثم نو ئىلوالا ةجردلا ىفنيليو ةنوشخأ أ ليزيو يقنبام

 لل نالبلك الاب ايان ل طاب روماطلاوزايخلا نا يي
 نا اة اةيقملا تايلاعلا 7 ]اظفا اور اجغنإلا لبقدلك اذه ش اهشخل ١ ا,زثو ءاريثكلاو وخمصلاو

 ةرثكب ءالباكريصي نا ذةنيح بجو لدعتساو مرو ناكن اف ءاشحالارث اس يف مرو نكي مل نا

 نذتملا نيبجنكسلا يقساماوريعشلا ءام هدعبو هنم قفواركسلا ءامو بالجل أ جازملا

 7 1/11 د نادم منجم و هب ءاللابج زال نا لح كبظور كتسلا نمو للسلام

 امبراضيا ةعطقي ام نا نحال ابوويصيف ادج دربي نااماو ادج ثني نااماف ادج ضمحيى اف

 اجوزم موا ارثفم نىقسي نا بج#ف ضم امعلا نم دب ال ناك اف ثفني نوح ةيوق ةوف ىلا جاتحا

 ررضلاعن ام نوكيو ةلئ اغلا ذه نم نمي هن اف ةضومحل ا لدتعملا اماوالياق اليلتر اح ءامب

 ةيوقتلا فريعشلا ءامو بيطرتلا ىف دع اهديلوتو ةرملا ةراثاو شوطعتلا نم ةوالحلا

 - ءالا نم هنوقسياماماوزوللا نهد عم ضماعح !! ىطعي نا لا ةعيبطلا لد دعت يف يينحا امبرو

  مهلوركيو لدتعملاع باف ىنبصلا ىفاماو قبر ل لسعلا ءامو ر كسلا ءامو راعلاع املاف ءاتشلا ىف
 ىنيبجتكسلا ناف ني دربم نيبجنكسو بالج اجو زممو اليلق اوقس شطعلا دتشا ن اف درابلا ءاملا

 لون 0-1 | اشد د تحتل هضم م ع هرسبلذفني
 ال اا لل املا راسن حك ودل كب ل ما

 مصل تسسلم - لل صل تتسم سس مسسسسسس صمم ييييسسم

 ١ | ار الادير ادن رس روك دع

 ١ 00 . ةسمسو دضاس مساس“ ريب
 سمسم سس تس سس سس صصص تمسسمسسص د ك0



 ( همس )

 لااهتسا رىضضلا# اضعا م رو عم يبا كلذ عم ناك ن او ةروكذملا ي! ةبرشالا ضعب ىلع
 جايتحالا ض ارمالا هذه لثم يفوةوقلاطوقس لا يدوي هنال ا دج يدروهو طرغم

 باح اب ةرضم ع حا هي ا

  تصسسسللل يصل سس مسسسملل تسسسسسسسبل تسييس تسسلم تييسسسسل ا مسلم

 ام 00 0 نصلا ء 0 از

 كمارو اور دضلاءاضد ابرضي الو ٍض,ةاهيف ةبرشالا هذهناف سلا بارشب صمحلاريعشلا

 طارفا دنع كسلاب يقرا يملا هل لاقي يذلا ي دنهلا يب |جيطبلاءامو لاعسلا ىف ديزيالو
 هاك طرنل 1١ اماصتلا ةيلاوش د ىلا جانحي دقو ديج لاهسالا مدعو شعلاو .ةارارش لا

 0 يح رشالا ةلالبسةلقرألو

 ن1 وسو دوس نجا دو هلو الح عم

 بارش لثم ةروك ذملا يا ةبرشالا ضعببو ار كسل ابريعشلا ءام ةيذغالا«رفولينلا ىف ىجذلا

 : لل هاج ١ 0 تسل مع ضانيلا)

 ويملك يا ل 7-0 اج

 ل تيل 0 ةرغلاةقوموا هروب سول

 0526 ا 7 5 سلات

 0 ج نحب ىلذو ثفنلاب ضرما ة داص عف دى اء ىلا ثيفنتلا ىلع

 لي ممسسمما تسسسسسللا ا سسسسللل تس صم سسسسس ةممسييس« سا بيس مييس د تا- -هتها- ست هت- مهل سال

 ةثرمو مهالا بسحر دي ناجي هجؤلا: اذه ىنمرذيف ةداملا رثكيع اذغل اريث دكلو ةيذغتلاب

 نعض دنع اهيلع :راثياالفط الخ الل ل دعموقم بط هر٠ كلذ عمور يثكب س مناق و اذغج ورفلا

 دلق

 د ات
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  ىمسلاذ يوق ءاذ غلو ملدا سردسدو اوشا لاق ةضرللا ذه يتوق وقلا

 حضنلا ىلع نعي نافدبزلاوركسلا رربحلا كلذكو قم هحلار اسكت ا دنع كلذو يضارضرلا

 فغضب نادهتجاو هنم ليلق يا 3 5 تيبشلاو ثاركلاب اؤلسف ثكتسلا و ثنعتلاو

 اسبتحم ناك الفث جارخاو ةعيبطلا نييلتب ىلذوردصلاىحاون محازيالثلنطبلاىحاون

 لفثلار اب نا 0 يعل ااا ينك ل قلل ءءام راولر ككيفكلاءام ]تس ةتيل ةنقسنب

 لتقو مةلعلان نم 1 ل ا اذ ةوفتلا

 ةداملات ناك ناو نك 0 ريلاردابي نا ببجيف ة دمر اصناف دمه وريصريغ نمو

 0 عطقيل ج وزمملا نيبجنكسلا ىقسب سأب نكي مل ةف آب صعلا ىف 0 ةةوقلاو ةظيلخ

 ةيعضوما يو 0 #3 اباوص ناك ششخر يشلأو | نيبجترت ا اواركسلا ع هربنش هرايخ 0 ةيعضفو«ةيودأ '؛

 دامض

 رخآد امض

 070 ا

 ةرثك 7111 .بعمشلاو ناماع ا!نيرت هلم يسدد نرط دو لؤسغم ضبا عمش ءادئبالا ىف دامض

 هنافرمحالا ف اك ءأ دئيألا 2 خاصيف يضنملا وقل أهنع ل وزثو نربلا قى !!(:امميف 2

 ءادتبالا ناصر دعب ين ةدعبو لاقكلذ ذلو جاضنالاو ليلحتلاو اهتنالاو 2 ز ماسي

 تاخورمو تادامضب ا فيا 1 أ لاقرمحاعمشو مو يك يد مح نمد امض

 جر دني مث ليفصملا عمشلاو يسفنبل ىنه دب ذم ىطو ريق اهيف ىلهعتسي نا بجالام لواو

 سوسلا لصاو يوبابلا دامضلثم ئوقاوهام ىلا مثلوحرلارابغو ةبعلالاو مومحت ع

 بنركلا نم نختالادا ضلال معتسا لووفاوها هيلا ميتتحا ناو يناتسبلا يوزابخ داريطو 6

 ةررابلا ةياط الاو ة دمضالاف ةريثك# داطلا تناك نا هنا ملعا اوق ولسملا ناي زارلا مو قولسملا

 دحاو لكن ءيبمطخل او يسفنبلا قر و ديجرخآ دامض ةفص «رضت مل ةليلق تناكن اوةراض

 جوا أ فصلذو ءزج لدح و 2 نمريعشل | قيق ننولف 0 ١ قبق د نأ ءزج سوسلا لدا ءرج

 ناتكلارزب هيف ديز ليلك داب ز ولا جنح أو ةظيلغة داملا ثن اكن اف ءزج دحاو نك رضءا ريثك

 )دب لعح لقا ةرارغلا تناك ناو سفن نه دور محا عمش عم ينخضيم اب هنجع لعجو



 (ةسول

 دعا يوسع را 0 ندا نلت: ندد مبالاو 53

 مصمم صصص مسلسل سس همس تمسح

 يي طيبا آكأ د 3 هناؤ نوراتطس طوف لاس جدلا تك >-5 ته ديد 3

 مطل د سس صصصتسسبسل يسسيصسسلل تسسسللا

 سوس بر مهارد ةثلثرشق هزول مهر د دحاو لك نم سشاخ لح زبو رايخ و جورتو ؛انتروب كمل

 هناف ناسللا ثدعل عضوي و صرقب وأ ببعاو يسيلمالا نامرلا بارشب نجعب يرد يفصل

 ئرللا ن مل ىلا ذفانملا فر دصلا ىلا ةيودالا هذه وق لو صوبسبسب ثغنلا ل سيو ضني
 محا يي سس سس سس سس سس

 آي ل وعلاو ءارجاا ف حلا وورلد ضتوأ عراب اب هيلا 0 واةئرل |ةبصقو

 قعللا نايك الك ع و انني وو قوعلل المعتو يبس لم الا نام م !!بارش نمريثكر 0 لك ![

 وعش للا ل -

 0 ابخلا ب جم 0 ه5 دعب ةلهسملاةب و دلت ةريغ 0 7 اودى لاو وعل
 تاتش يي سس سس سا اس سا اساسا ةمييسسل سس سس سا ميس اسس سس سس سس سس سس نسا

 م او يه دادغبل 7-5-5 او تشخريشلاو كم

 مسيل ا ااا سس سم تمس سمسسلا

 2 تاكا تح ل وقنةفوصةيوأو ١ ىفص# 'اناملا ف ا طاذارخآ نيلضوأر كار ابق
 0 ا و لا ل ل ل ا اا

 رشعةسمخ ولع ١ 17 لغصي نال قارة لست كرحشيو هد الا ءذه عقنت يت ك نأ ل 0 ةصدت داره 2

  5نيج تلا ربلش زايخل هاا 2 تلا سلا بارش أمه ردن: رع ءوربنش رابخلا ب بلاني هر ١ 11111111 5

 رينشر اع بارا 0 ةئم ةعيبطلا و مه 0 0 دنقنئيكل نزولا

22222227772222 7-2-7-2 

 0000 هاقثل ايوا .ستل# 6 ةبح نورشع 6 ©

 سم تال سم مس سمس ممم سس سا يسم سس سم

 نو شمل وتو مهارد ةتسدحاو لك هلك دي كمانس انلسو سقت ره ةسمخرابك
 مس سس سل سلا

 ىاديجربنشرايخلاا ايخلأ قو هت هاهي : نىلع نوفصيو عيبطي دوج ناك ثة

 يح رطا ةيودالا ىف تركن دق امهتخسن و لوقللا ى 1| مح اةيرو وذات قالوقلا



 ( ومد )
| 

 اكس

 عاشو ايسزتبلاورشفلاهعشلاو هل اختل نيتلاو بانعلا يمل عفن ييضن | أ دتبا يا مر ولا ميضناذاف
 0 اذه ىيعيل 000 د 1 00 ةذه متي لع

 اناني 0-0-0-0 مف 5 1 ]| هكاص دي وعل

 000 لا الا رفتسا اذا يا نيمحلا تلازو ةلعلا تجضن
 مس يس ل حسم سيسسسسسل سم

 هنال عفانرتاغلا بذعلا ءاملاب ذثنيح مامحلا يارت افلا ب ذعلا م امسعلاف تلاز دق يملا نا ملع

 ظ اظوصختور ذصلاو سأرلا شك ةشك نمز رتح الا عم اياقبلا لابو ماسملا حئشيو , ئوقلا شعني

 ١ فوعيوةفيعض دعب يهور دصلا اضع ا ليلا سأرلا نم عش لزنب الغل ىلذودرابلا ءاوهلا ىف
 | كا درر كالا تداجلا قاف ءلناذا ناقتي كبلعلا يا نقم نابقكرلا نم م م مراولا قشلا
 قياطلا ف و هع اهقلعتمو هراهئاش اهفبل 2 لا نال

 وج م سسسلا تسسسلل ليسا ب مييسسسللا

1 000 

 امكح ةجأاعملادنع هدصقل عضوملا | ذه يف مراولاو دعلا ةهج نييعت ناب باجي نا نكميو

 اموب نيعبرا ين يقنتستال ةريثك ةداملا نا بنجلا ثاذ يف تثدحا ذااماو عيشلا لاق
 ةدملا ىشتتلر دصلا هب بقثي قيقد ىوكحمب ىك نم دب الف لسلا ىف عقوت لب هنودامف

 تلبقا تيقن اذاكج راخ نل ااهبذج لع ناعبو يشل اميز ادعي واللا البلف اج ريس

 نمابلا نموهتضديضخو مهلا توص نم مهلا هف يبنلاةهبجلا فرعتي نا بجتو ةمحلملا ىل
 50 مل 5 مبغلا عضوموهف ع رساقجب عيضوص يي ارظنبو رمحان يطب ةغوبصم ةقرخردصلا

 1 اذه لثم يفوةعف دريثكلا جارخار منع 1 سلا فىانهطبيوا يو وكيف

 تمادام عوربثالاهناف ىيمحلا ىلا تفنلبالو لدنعملا ءاذغلا و مح تفصح ل

 ةلعلا برغل يبا باقل نم برآلل بق دىىمح اهمزل هن 2 ل ةيقاب ةدملا لس



 عاما

 ةدملا ثفنو ةيق دلا ئد جلل ةبجوم هبي رغةرارحو ةئيدو ةرخبا هيلا صنت ةرووضلابه كتلقلا| لم ١
 هدد سس حخس سسسل 1 تس سم سا و يا ل

 تعا واذ ااصوصخو اهتحنار ندنو 0 يا اه اهنرادتساب مغابلا لآ 0 قرفيو

 كن اب نول | باسل واوا انا اس ثلثدعي ياذا 1411 نأ اهميوبل ويس د ,ورمجلا اىلعفدللا يبا

 00 م ا 6/ميبش ةجرلَذ ب هر ةردبص لع | !!ةسأر قف امئادا زني رم سانلا نم نال قوزغلا هده

 نيلولسملا لا دك ىل ذيف هبحاص لاح نوكيورت وتم ثفنو نسفن قوضو ريثكل اعسلاببس كلذ

 ردفيو لإ ا ١ ديا

 سس ست سس سس ساي سس

222222222222222 2-6 

 0 ةلو“ 0 'اعم ال اهتحرق مي 5 5

 1 دقليو مد داقتل اند اناس هازكمسمترا علا !ثودحالب ةحرقلاثددتف

 نوكيامناو ةئر لا ىف عقاو ل اصنالا ق زفت ىلع ّل اد يدبز مد ثفنلسلا نم فنصلا ذه

 تدل ةلاحم 0 نوكيو 3 )اب طانخيف 0 ةرثكل مز هن

 0 00 اهنا يف 0 وداخل ا

 سونيل اج و كانه نوكسالو نوكحبلا ئلارفتفم ماعتلالا نالفتبلاأر بتال اهنا موق

 عناومارئاس اهيلا فضني مل نا ماختل الا عنمت الاه دحو ةكرعلا نا معزبو مهفلاخي

 سونيلاجاماوهحورت ربت دفف كلذ عمو كرحتم اضيا باج ! نإ كلذ لع ليلذلا
 نعوامرو نع سيلدرغلا ل الحنا نع تضرع نااهناوهةئرلاح ورق ينهلوق نافةسفن

 اهناف مر والو دعب سيقنت ملو ةحارج مادامف نو رخا ةلعل لب لاكتا طخ نم لاكأت
 ناقل ا ماو ثفن اهيف ثدعي ينلاح ورفلا نص ناكام ىكلذكو ًاربلل لباق

 ةيقتب الا أربت نا نكميال ذقنيح ةحيقتملا ةحرقلا نالأربلا لبقب مل لك ًاثوا مرو ند

 هلق



 ا (وسم)

  ةنئاكلا ةغدغذلاو اهترخو ةحرقلا عيسوت يف ديزي لاعسلاو لاعسلااب كلذ و ةدملا

 ثغنلل ةعنام ةففجملاةيو دالاو ةيحانلا ىباداوملابذج يف ديزي عجولاو اوعجولا ىف ديرت اهنم

 - لون :ائيالكلذو هحالصا نودأْربت ال لاك !طلخ نع ةئئ كلا و ةحرقلل ةبطرم ةنيلم ةثفنللاو

 اهتعساماو ةنبل ا مسنلي ال اروصان اهزيصنو ةحرقلا قرختاما اهلثم يف بج ةدم يفالا

 .٠ نواعملا نم هو ين اعلا وذه اهيف جالس دن مر ودبي اكل او ةئزلا نم ردع لكازبا مج

 بالو ة متنا زار ايكةئرلا ف يلا قورعلا نوكااضناوةكر ىلا 1

 نيبو بورش ء أود نا ناك نا نيب ةفاسملا دعب ناف اضياو قتفلا ماستل أرسعي امم كلذ ناف

 ٠ ناك امو كلذ ىأغ نواعملا نم ةحرقلا ىلال سينا ىلا هتوف فعض بوجووةئرلا

 ةئرلاج ورق مزلت ينلا ىمحلا ف دئاز هنافاراح ن اكاسو ذفان ريغ ديلبوهف ادراب ةبودالا نم
 ئ ح ورفلا الع ناف حورقلا ماسنلا نم عنام بطرملاو همزلب يذلا ق دلابر اضف فجملاو

 نو قوف نم تابوطراهبلاربصت يتلا ةحرقل |ةذه لئماصوصخو نيفحتلا ودايلك

 ىلع ىشغملا ءاشغلا | ىلع ناكو ءادتبالا ىف ناكل ذا جالعلا لّأتلا اذه لقي دقو تحت

 . اهسفن فيراضغلا ىف ام اواعيرس الوبق ةئرلا نم يمحللار هولا يف سيلو لخاد نم ةبصقلا

 0 اف يبان ياواطفلل سف اهالقإو ايبضلا هللا جالعل  انسالا بقا لبقيالف
 تشاعةأرما تثار دقو ةلوهكلا ىلا بابشلا نم دتماامبر كلذكورهدلا نم ةهرب ةايآ

 فيرغلاب ادج نورردتب ةئرلا حورق باحصاو ةنس نيرشع و ثلث نم ابيرق لسلا ف

 مس | قاطي دقو هيلع ىئيرخل ل وخد ةبح اص يف هفشك الكشم لسلا رم ناكاذاو

 . ةجزلةظبلغ الخال ةلباق ةئرلا نوكت نكلو نومح اهعم نوكث ال لورخا هلع ىلع لسلا

 ئدؤي أع لاعسو قيض سفن يف نوعقيفاهيراجم قيضتو امئا داهيلا بصنت لزاون نم

 ١ باحص | رجم نوراج ةقيقعلاب مهو مهنادبا هب اذاو مهاوق كاهنا نيلا كلذ

 ملعا هللا ووبرلا باحص | جالع نع مهجالم طاخي نا بجو ةليلف ةرارح تناك ن افوبرلا



 دينا

 يطحن اولا عم اهلين رززخب افيو رار ارا 1 هز يف ةداعلا هب ترج ج يذل ذل او رؤماالاقئاقحب

- 
 ناسل ءانمةر انا تاتا طوب معجب 1 فوقتسو شام اكمال نريدرتسما يبل

 ناكسوسلا ل صاهيلا نيضا نا و ركسلاب ىلعيوروثلا ن نول وه سمرل

 ةولمم نيرخ اتملاو نيم دقتملا بثكو بجاولا نعام جورخ هيف ل اقمل تلق نافدوجا

 د .رقلا ةذه جالع يف ىقسي نأ ىضنقي سايقلا ن الكلذ 3 أةامنا تلقجالعلا نان( | نم

 ةئرلا ةحرق يف قيفجتلأو امدالا ناكال نكلاهوجنو تاففجملاو تالءدملاو تامحاملا

 0 27 ب الك يف عيجت ام ىلع ءابط الااهنيعو اهفصو ىتلا ةفصلاب

 يلع دئار 1 كيبفشأ لو هح نكت ملا ذا اعفان نوكي ن لالا لانكاسا جا

 قوز اذن الع 1 عاقل خبتم هيا ةيذغالا حالصاو ضرملا اذهل هم زال نوكت يتلا ى ا

 سرا لامعتساو ع 7 الا ال اوا جيرارفلاواجاج مق لاوا يدجأ | مومعل نماهلعجو ةيذغالاحالصا

 جاردلا نمف ٌةيذغالا ماو م اق لاعسلا نيكسنل ن اسالا تحن سمت ىنلا بوبعل ايا

 هع امك اد نوحأ د فيك هايف فر.صل !ضيب الاب ا ارشلا عنميالو ءهد رافال وزر ايزابيل م : ْ

 اناا اتناول ةمخد 0 0 57 | كتصخ ا ا

00 

 وردك 50 ا ١ 8-0 د ا 00( 1000 0 يو

 ةرآر : هلاك كللكنشاوا !ناو بنجلا تاذ يفةروكذملا تاقوعللا >الإبا كرو دت نفل وسال دا ل اندر

 ةرارح 1 |ىلت يا تثفط ةوالعلا نم 00000 اللا ىمعأ أةرارخ يا

 حساس سس سله حس يتسن سسسلل سس سمس سلسل سيب سسسسسسسح ساسي محيي سلاسل

 يا وفاكلاب يوقامبر و يسيلمالان اهرلاب ارش نع ١ اءةلقبلار ربل ثمب

 ىنادبا يف ةريثكاز ارم هلتبرج ان وروشلابل ةيوق اهلاعتش ١ و ةرارعلا قنا ذأ اروف اكلاب



 10 2229 ( ماب ظ
 1 سول نك ةماعل ي اولا ِى ركشل |نيبيتلجا ةلثللا ليك الم مزلي نا ةفلتخم نا دلبو ةفلتخم

 8 در ولا قيفخت + هسفن قاض ْن اف ةرما 0 ارب مازبخل ب لنحرثك نلف هيلع ردق 28

 ناتسيسلاورولبنلاو سفنبلا هيف عقي يذلا قورزنلا بارش يبا نينو زلا بارش نوتس
 روفاكلا ضارقا قزتسو امح تاعتطل نانوفجاحلاراندقمب نيليو بطري نوتحاه وتو
 بات واالاو بن اسع نزعملا اذهيف كتيكعل تي نكتلا ةيقتالولو اربي ذافدب جالعلا اذهريغيملو

 ىااهتدقو واهب تلاط ةلعلا نا نلااهرما نم غلب ةلولسم ةأرما هتلمعتسا ناكاص غلبم

 ' اذهباهجلاعاهسأر لولع اهلا ماقف توملازاهج اهل وهي نمنع دتساو ئذالا ىفاهتفلاب
 ”٠ تناكام غلبمزكذا نا يننكميالو تنمسو تيفوعو تشاعفةلي وط ةدم جالعلا

 كلذيفوغ ودلاوانبللا لامعتسا ىلا لوبذلاو سبيل ارقتفي دقو نيبجنلج نم ةلحآ
 ءام ءالجل ةيقنت و ةحرقلل ةينبجأ اب ةيرغت و دسافلا طلخأل لي دعت و بيطرتو ةيذغت

 اهريجدت يفدصتي ملاذ اةئرلا ح ورقريب دتلا اذهأر با اماريثك لب ةدطاو ديدصلل نبللا
 اضوصخر عاملا نبلو نثالا نبلمث ىدثلا نماعضر ءاسنلا نبل نابل الاقفواو بيلصتلا

 هل سيل نكلو كيفنلا لهسبو يفشي امماضياكامرلا نبل وزعاملا نبل ف ىلا ضبقلل

 ناكع رضلا نم صب نا ىئلعر دقولف ظاغ هيفن ملغلاو رقما |نربلاماو نظااميف كلذ ب رغت
 لاتمغلابل نكن ام اواةطفررإل 5 انجن يلا اره ولعل ول ورع حكي نإ للعم قفرل

 اشامعل | لئمذ ثفنملا ئققنملا هاو كلن هبشب امو نيك امسملا لبحو مسوعلاو يع ارلا اصع

 هنافريب دتلارئاس عار ناب جيف ىبللا بردشب لغتشا نمو عوتيلا لثم لب يقوقدنحلاو

 ةيفيكب طلا ف لص وه نم ضءب فصودقو هيلع الابو اذه داع اميرف يشف اطئن ما

 ١ ةعيراذنم تدلوامنثالا نمراتخي نا بجي هنا هلانح الطص|عم ةانعم| ذه املاقفىبللا يقس

 ' ٠ راك ءارب لسع لبق اهيف بلح دق ناكر اق ءاماب ل سفتو ةبلعلا ىلا دمعيو راهشإ ةيضلاو رهشا



 ( 8ع 1)

 ةقائاس ةلعلا تناك نالوالامو لا ىف نيقسي ام هردقوهو ةِجركس ا قضناهيف بلع!وراح

 كلف 5 , ١/ مويل !ىهقساو سدحتو نمخأ امردقب ىلذ سرثك اذالاو

 يناثل |مويلا 00 7 ىف ىتسيامبن لج لوألا ويلف ةلكسمتسا دق ٌةعيبطلا تناك ناف بلعلا

 يتلا هيو هرم وم يحي ---

 ممل رم نقلا د عم نيللا نع نينجركم هقساف ثم لانلا ىلا ىنآث مل اذا اصوصخو

 موي لك ةبسد لازيالو ىنصنو مهرد نو ١ ! امهر د صن نز و مس اهشنلا نمو يدنهلا

0# 

 ثلث قوف تباجا نافذ اجتس اهثنو زوللا هدو اعامواركس هب تطا 01
 كيرلث لربما نم تذخا ةعيبطلا بج ملو سداس ١) تغلب اذان ةجركس ا ىصن ديزي

 ةعيبطلا ديزت ال نا بيج# ةلمجلانو ىيللااى م صقنأو ا ىبللا عم ةدعب طلخ“ الف س

 نكد كَم ّ عيب اسا ةثلث هقساذ كلذب عفتن |ناف نيئوص نم صقنت الو ةثلث لع ع

 شا هك 2 ءرث هل اذ نم ناك انهن دال نب ! يقسيف دوجالا ن أن يلصمعلل | ضعب ظ

 لوقا ناو قيلعلاَو ةدعج أو موصيقل أوم“ لاو نيتنسفالا لثم ف يفجتو ضبف عم ةيقنم ةفاقلم ْ ١

 ةيصوصخ كيسفل تاذى هى الا وةأعرت امين نوكبرن !لامتحال نسح اى دنع لوقلا اذه

 اذدءأ ربا يف ةيصوصخاهل ىلا يودالاأ نمهوحنو رابجنالا لثم 5 ىئعرتاذاامكضرملا اذهب

 ها ثلا مر كن ارق اندم ذاناوهو ريسيئلا ب انك يف رهز سرهز لاقام ١ لع ضرملا ا

 نأل الا ىلذ انولكا ا.ه م اق ةئرل !قرفتم اتل | نم ةعناملا لئال دلان ! عم اهحورق ماحتلاأو

 ةدش دنع هيلاجاتحيفْخ ودلا اماو ةيصاخلاب ةئرلا ةحرق عفنبام شئاشحلا نم نيعرت ةاشلا
 هلكدبزلا ذخا دعب ةليل بئارلا كرثب نا :دوج اوا دج مهل عفانوهو لاهسالادنعو نئمعلا ظ
 اديدش اج ازتما ضعبب هضعب ج زنمب ىتحادي دش اضخمدغلا نم ضخمي مثلدتعم عضوم يف |

 ةامسملا نوكت ىتح طقمملاب ةطوقنمز بخل اة درج نيمسلا ةطنعل |قبق د نم صارق ا ذخّوت مث
مويلا ىفو قعلبو اغو دامهر دن يئلث نزواهنم مهارد دةرشع نزو لواء بصيو ةيسرافلاب ةدزارب ١

 ظ 

0 



 ا ا ْ ) ةاعم )

 ْإ ىقب د نىنحامثا د ىل ذ لعفي م هارد نزوربخلا نم هعسيو ةرشع ودلا نم دازب ين ناثلا

 ا 1 ةيف اءلا ترهظر غودل |نع لو“ يلا اذا ةيضخلا سكعي يا ةيضقلا بلقي مث ةددحو ضي لهل

 3 اوقاف )| عطقني نئنح صرقلا فديزبو غ هك لاسم صقني لازيالف ةلعلا ث طحن او

 مح الا تبنتو يقنئاضيا ةيز :رالاو ةيسروا 1 الا يركالا نيل نا نبدا ايرغملاف

 خوبطللا ديجأ أ يعشل |ىشكو
 ١ 8ك دنع علا صو قامرغم

 1 سافل لح أ اصوصخو لئمعل

 الابكشلا اماوةد 9 ١) لوقبلاباضوصخودامرلاو ءاملاب لسغلاةرركملا فارطالاةفوتنم ا

 محنلاب مهتوذغنإ ناوعأام اك هبنتجاف ةثيبخ ةحر ةلاثن امانا اوةيقلتلا ىف عفن نو ءثرمواةرم لكا اذا

 نوكيل ءاوش معطي نادوجالاو نمسمر غا يلكريفأ .صعلاوربانقل او ا |موح أ لثم نكييلف

 مهرها مهيلع فخ ادب - انه قربك ئىمسلار أ 6 0 امالأوأ ال ١ أو ايف" 3

 أطلاذاو - دف 3 مكقاخلجا ال ماملكلا هيا ا عا تا يرف

 دسم ا ل رت و را ظل 27ج ذبح

 ةيلصالا هدب درا اءانفو لع 0 3 ذوثيملا 0 00

 ا ف رشم قل اطمح تت وملاق ىلا نفتلا ل نذن ادعس ش ىنابوذلا لاهسالا رثكورعشلا طقاستاذاو

 راجفن | هببسو احبت مثر دصأ |ء ءاشضف ءالتم اوهر تص هو اضلاقافنآ ثلقاملكلذو

 ظ يقنيال يذلا و كفل لاب يقنيو ًاريياليلت سبغل 3 أى اك ناف ةئرلا تاذواردصل اءاشغما أروأ

 0 رطب اماريثكلل مبقلا عفدتف ةيوق ةعيبطلا تناك ذااماو لسل ىلا ل ٌوياموي نيعبرا ةدميف

 ( ءاذغلااهيفلصت ينلاقورعلا ىف عفدني سيقلا نال لهسا !ذهوراردال!قيرطب اماو لاهشالا

 ةوقدبكلا خىال وءاعمالاى لا أوأ ةيلكلا ىلا اهنمو دبكلا ىلا و رفق عجربف عض وللا كلذوولا

 اذهب عفدنيف ةناثملا ىلا اهيفامل ةعفا د ٌةوقو دبكلا هعفدت ال ةابات هب ناج ةوق ةيلكلا فو ةعفاد

 1 ةطئيطلا ناعت ناب ج# ذئايحو ةعفادلا وتلا ىوسءاعلي !ىنميلو نادهسا اولرولللا

 ثدحتب دنو تامالعلاو بابسالا تحاص لاقو تالهسملاباماو تار دملاباما ناكقيرط
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 مسيو صقل |ىلع عوضوملا بن اجلا ىفاما نيفصنب ر دصلل مساقلا باجبحأ !ىف مرولا
 ردصلا تاذذمالعو ضرعلات اذ ىمسيور اففلا ىاع ع وضوملا بناجتلا فام او ردصلاتاذ
 رظني نار دقيالو ةدعملا مف ثيح ئلارحتا ' ةبقث ندل نم اليطنسم عجولا ليلعلا دج نأ

 بلصلاو نيبنجلا ىلع مونلاب ح ورتسيو قوف ىلا هسأر ليشي ناالو ضر الا ىلا

 ةنمي تفتلي ن ا الو بلص يلع ماني نا عيطتسيالو يفتك. يباعجودجي اف ضرعلا تاذةمالعاماو
 دامضلا عضو ناريغ بنجلا تاذجالع هاشم اهجح الفاو وي نين اقلق لقي لهنا ةاويكرتيو
 نطبتسملا ءاشغلا ىف مرولا ثدد؛دقو نيفتكلا نيبو ار دصلا ىلع نوكي نا بجي اهيف

 هيلع ىشغيالاعس لعساذاو قاشنتسالا ى اء ليلعل ار دقي ال نا كلن ةم الغ و هلكر دصلل

 باج فور لل وملو لاكشالا ن اكل اع ما ا الاةدش ى

 اقع ار نلصلا ءاضطا نيبو ةدعالا وادبكل !هورمب ضرتمملا بان اورو اهعردإ لإ
 0 صن 3 لاوزهنم العو ماس ربلا ىهسيور دصلا ءاضعا نيبو امهنيب لوح ىذلا

 فذفقي نا ال ورجزني نا لايلعلا اردقيالو ثفنريخب ُط رغما لاعسلاو غامدلا بردك ناججلا

 وهو :دومج ور ددلا دربب ف رعت ةلعو ذهر دصلا دومج يف لاق مث يشغلا هباصا فذق نأو

 كدت ىعيبطلا ى رجلا ىلع ضبفنب الو طيستيالفةئولاو لادجلاو ١ ردصلا تالضعد دربينأ

 م دعوبملقلا دربل ةثغب ةلعلا هذه تلتف امبرو اهعم سفنلا بصتني و قرشلاب ةهيبش ةلاح
 امبرو هيلع ملثلا عوفووادر رابلا ءاوهلا ةمد اصم نمردصلا قدي درب اهببسو :سفنتلا

 2 نب اعلا وو م 6 0 ثروا

 - | هدا 0 تنيسد نكن نكت 10 ا ةغس قارا 2 قا مك : ترمب ا 5-5

 ةبسانملل نوكي لباعبلقلاةرا رخ لو اءر دصلا ةعس 0 تناك انا ندبلا ةينب ناف

 ةيناخدلاو قارتحالا ةرثكنياع لدن اهنالردصل ىلع .رعشأ | ةرثك, يلا ةرعش ةرثكو ءاضعالا ىزابل

 بافلا ضارما ت

 قرأ رعأا سا



 ةدوربلا تامالع

 ةَس دويل تا

 نر 00 0 0 0 0 هياصع

 1ص نجلا ةدو 53 0 11 أ 0 دأ رش برش 1

 هال ل ك1 طلي عسل ىوااوعلا

 مدس سد لا 0 ا ا ا

 8-55 امجمنإ ل ةعرسواه ا 0 0 هضم ءدلا د )| فلفل ةح#

 00 ع

 5 وط رلا عم 0 اس ا ةسوببلاو | هأ لِ :ويطر | عم 00 الع 00 0

 زثكادرابلا اود :اوهل ل ١ةنكسي نشطعو باهتل افرا رع ملا ةحزمالا تام مال “+ ةسوبيلاو

 ءاوهلا ىنمرثكا در ايلا ءاملا نكسي لل أف يدعملا شطعلا فا يا يدعملا فالخإ ءاطأ ٠ نم

 طال ميع يدك اغلا ىلا اهلا لوصل يكن لا
 همحسصسلسسد هه ع ا ل سس هس سس دش سس سلسله هسشسسسلل

 دلل ملل 6 ل لا هس كش ديب ع سس د دددسظاا هل ل شت د هع لسطلغد لعظد لده*نل صيام

 مدلل سا:بب_ مصصلل  سسسس سيتا .اسسسسسسم سس

 ةرضيوا 0 جازم 0 اويو ةرصريغ 0 ال كاذ -- ع 3 امأو يضرع

 ةيئانب اموزيضيؤادبضلاب ملاعب ضرملاو ضرمههنال هفلاخبام يضرع جازم لكقفاوي يا ول

 لاوح !نئلع ل دتسي اهنم يكاد خراب ١١ لاقهبسانيامب ديزدو ىجوقي ى نئرملا جازملا نال

 ضرعي ع و نادبلا س 1 ردصلا ىلع كاينياعم وردصلا غفل .و سفنلا ١ لملف ةينامث بلقلا

 لولع لدي ةرئاوثو همظعو هتعرس ناف ضبنلا اما م اهوال )11 دبش ىدبلا ةوفو قالخالاو هين

 هءاوئساو هوقو هسبي يلع هةبالصو هتبوطر ىلع هنيلو هتدورب ئاعاهدادضاوهترارح

 رئاونملاو 56 رسلاو ميظعلا سفنلاو تحد فالخ نو ١ ع اهدادضا اوهتحا نو ١ 1ء لدي هفالتخا م اظتناو
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 ببسب نكيمل نا ضيرعلا عساولار دصلاو هتدورب ىلع كلذدادضاو هثرارح نولع لديرادلاو
 مل ظعل_بجوملا عاملا م ظعل ب جوملا غامدلاةرثكأ ب جوملا سأر لاربك هيلع ل دي يذلا غامدلاربك

 ىلع لد ضبنةوقو هطسوتوا س أر رغص كأنه ناكل باهنمةتبانلا عالمضالا مظعل ب جوملا تارقفلا

 ردضلا ىلع تبانلاريثكلارعشلا و هثدورب ىلع سأرلارغص هبجوب مل نا كل ذ دضو هترارمح

 مدعلهثدورب ئلع لدي ةرعش ةلقوردصلا درجو هترارح ئلع ل دي هنم دعجل اصوصخو

 قيرط نم اماو هن دورب يلع هن دوربو هترارح ناع لدن هلك دبلا ةرارحو ناخ دلل لعافلا

 تاءرعأ | ةنخو مادقالاوةأر جل او دايتعا نع سيل يذلا ىعيبطلا بضغلاف قالخالا

 ةتدوربنولع ل دت تا داعلاو ماغوالا نم دافتسم نكت مل نا اهدا دض او هتراوخ لع لدتا
 هفعض ليلع ل ديف باصعالاو غامدلا ىفةفآل نكيمل ناهفعضو هتوف ولعل دنف نددبلا ةوق اماو
 را يعيبطل ا هجازم لادتعا ىلع لدن هتوقو هب جازم ءوس نئلع لدي هفعضو

 مم اهوالااماو ةيفا 5 لب ةنخدتم ةبهنلم ريغ ةيف ةريثك م :اويحأ حورلاو يزيرغلا

 ةبسح) يذلا هلا دنع ! ىلعو هتوق نيلع لدن ءاجرلا نسحو لمالا و حرفلا ىلا ةلئاملاف

 فول اون ةلئاملاو هتر ارح نيلع لدت ءاذي الاو شاحتالا ىل اهلئاملاو هنبوطرو هتوارح يف

 انههرك 5 نر ىلا ةيبلقلا ةيو دالا ناملع لا ميجودت د وزب لقا هيلدا لاو

 ةريغ دازو باتكيف نمشلا اهعمج دق ةريثكةيبلقلا ةيودال نافآلاو لوصالاو 0 «

 نارفعزلاومسيرب الاو نانمهبلاور ربنعلاو دوعلاو كسمل اذ ةرالا اما كا انه شيش ةلاوركذ اهوا

 ةبابكلاو ةرزبو هبومجردابل اودابنرزلاو يور دلا ىل ذك و ا دج بيجعوهو لفنرقلاو

 نسسارلاو جذاسلاو جرتالا قروو ةرزبو ىييبنافلاو هلق اقلا و ةرزبو مرفساشل او
 هامل يسرح تا سوح

 سس سس سس يس سس يسيل سس ااا سس سس سس سس

 مم هس ملبس -حختيسبلاب لل ممل

 لق

 ةيبلخدي



 ناقنخ
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 جالتخاىافنخلا لاقدبلانغش مينو ي ناثلا نفلا حرش 2 بع 1
 ييكو وب حال ايدول الزل ها ناف ”فاولو ويعم ما

 . ووو 1 طيات اتا 0
 فكالهلا 00 ةغلاط هدب يشغلاىلان 5 ذااذ 0 د 2 ونس

 11 ل1 11 0 1 - تسييس سس مم ا  مُمليلطشس هه هه ًصطشع تت تال مسمصلسل ملسلا

 ا ستُتسشسللمااب سس سس ل سسس يي سلس مسسلااا ا

 0ع ميلا فيوجن 7 د لما لج ا

 مس لا

 ءاوهللم 111 اك, سغفم فتم |نوكيو ماظنلل ناظم فحل ملا أو مظعو ضبن ةعر هو بسيهل عمةعف د

 م يشغهعبتي مث هيلا م دلا بابصنا ةطساوب بلقل ا ى 11 نهنبؤب ءاوهلا لوتضو مادهل كلو

 هه يملا 0 د انهض فمع ا

 همس سس سس سس
0 

ل صتإا يا اورغص ةقسلا تا يظيف
 ١ سيفا تت 

 نيبو 0 ةطايبد أ ابر رضاك وتبسم وعي باسرع

 بيقعى ىنح هيلا و دنية دراب واةر اح ةيفيك نن دامو ةتورعيفواهفالغ مرج يفوا هفالغ

 هين يذلا فال هلاعف ايف عضو لولا كلذ يدوي ناريغ نمءامللا برش

 ك0

 508 فوتو | ء تيبس كفنيال ادبي ذأتيف بلل مضر لا لع اع باقلا

 واللا ليي بهنلا وعضو هفعضو لوالا والا مسقلا فس ذنلاو ضينلا ةوقبهفعض نع ثدحي يذلا

 اهربغو عوسللا عاجواو مومسلا لوانتدنع 1 كيلو اع 1 اما ناقفخلاببسو ىلاماو

 ا اهتمدعصتيف نطبلا ىف تايحو دو د نعاماو ماو اة ةفعضألا ةيعصل بعصلا عاجوالا نم
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 ناقفخ ورضا رت ن سو لفنلاو ءاقغلا فاول ا ١١ ذا [ضوصخو ,ةثي در ةراخلا

 مامالا لاقام راولع# اسف كروم رثكألا قون لفل او ول نم يلع قولا ندا نع يشغلاو ١

 ة ابن توميوهفرهاظ ببسريغ نم يا ببسريغ نم ةرثيك ارارم يشغلاهبرتعب نم طارقبا
 اند ثايبصلا و هناك سلا هكر ةطاياأ#ل راشملاب نئاكلاام ار عيشلا لاق
 قكياذلاو درقلا ضرعي امك ب ل صو اوخر مرو هيف ضرعي ناب هف الغ ةكراهتمب وا ءابولا تايمح

 ناكوا يوارفص عاذلو ا يجاجز جزل طلخ اهمف يف نوكي ناب ةدعملا ةكراشمبوا نيروكذملا

 ناقفخلاب عوش هبشا ناكت ىلذ فداريو ةدعملا مفيف ج التخا ضرع امبر و ماعطلا اهيف دسفي

 سفنلا ذفنيالف بلقلا ىبات ىتلا ةهجلا ىف ددسلا اهيفرثكا ذا ةئرل | ةكراشمب نوكيدقو يبلقلا

 الخال ضرعت تاكرحو ناوحم أ ببسب نوكيدقو نومأ مهكر نس يم ذديىلذو ههجو اع 1

 ءوس ناكن أ هدام تغرفتساو كلذ لع 8 دع درغم يب اجازهءوس ازهءوسلن !ناكامجالعلا لا الملا لاق نار اردو عن

 ىلدسك اوهلنلا لاوؤمبلس ديلا ييوم ها ماسل زكر ضلي اح انا وك ايبا جارملا

 ريثكلا مدلا نم ينملا ةدام نا كل ذ ببسو ةبيقع ناف اقفخلا لاو ر كلذكو لبقاناكو يدَللا

 هيلا قالو ارم اهيا يح وطالخالا ىلتل ةلهسملا ةي ودالابفر إلا طالخ الا اماو نيثملا

 ةيودالا ىلا بففانضي نأ بجو طالخالا ىنمدحاو لكل ةلهسملا ةيودالا ةروكذملا تا ادلاوملا

 ايناررس ل اذيطلاو ل هنا 1ءاواذلااةرق نانضوعل حملا »او اهلا عاصر ال ةيولف ةيراقا كلم !ىهليسال

 ءاود ل كلذ يا ناكناو ةيصأ ادلاب بلقلا |يبوقب نالودلعف فعضين ا لبق نم باقل هاا ىلا

 دعب يغب َّك ايأب 'بلقلاج امل دعي مث دربملا ةيو دالاب نارفعزلا طاخب امك جازللا» اذهل انام

 رفولينلاو لاو حافتلاو ضامن بنارشك ةرطعلاةدرابلاةبرش الابفر "راحل اما جازمووس غارفتسالا

 ءامد ١ لوقسي ةدرشالا نم لو ١ يب اميلكو يد هلا رعلا ايشاوشفألاو ةعيبطلا ني عم ناكنرا نام كر

 اوي 00 د قمار را :ار ف اناس 0



 ب ذأ

 (ةعم)

 ةهسمسمسلا يميسسسسلل سس سس سس _مسلتسسسساا 0

 محبس تسمم سل سل سس سس

 ست ل ل 2 قش ل ا ل ا قل هت ل ل ل م ا نسف ل 22122111 ا

 0 اا 0 ا حم

 7 رراهلا زمبلقلا متبل درادلا عل هتسناهتلاخي <> ن لري 0 ير

 "ىترغطلا ىبلقلا ناقفخلا بحاص يئامشبو مهلا قفا مد ىنسحا هللا ك رابتف حورلا شاعنا نال

 بطلا يا سآلاور اورابشلاورفولبنلاو رهزو فالخأ ءاملا هيلع شوشرملا ىعادرولاكةدرابلا

 يرتد ا افلا. لد: كلو مي ماب 1 سها

 1 ميس سن يي سس سس هلم

 0 كا 0 0 2 ا و دام يم 9 ِن اقفخ 0

 بارش ليلتءيف در ولا ءاميف عقنملازبخل الع فنو لق امب هبح اصاقي ذغت نوكي نأ ب جيف ة دامالب

 و علأريشو اهلا ةايشلا ملعب 9 2. دلابو حافلا ةقر 00 افتلا باوش اطياب بياض

 27 دايت يلا جد 2 0 1 ىدح 0 مدون

 ادرابوان كار اح ن اقف ب ماعد ةدرابلاء ءايشالا ى : م هيف امب دراب ةنالر احلا ناقفخلا

 دعب اعيرجتدرولا ءامباج وزمم للا ا مودرابلا ال هذعرج باهتلالاو رعهذل الأ دن ثان اف لاق مث

 0000 ما و اوفلا رع 6

 بح |
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 ةمصلاىلاو ديعي كلذف در ابءاوه نئل اهئاوه نع لاقتنالار الأ ناقفخلا بحاص هب عفتنياممو

 جرتالاضامح بارشب نارفعزلابروفاكل |صارق | ىقست هناف كلذ يفةعفانل اتاابكرملااماو

 راعلا نم سيلال ةبرجم ةخسنررابلا حرفملاو وللا كسملا ءاو دو جرتالا قرو هبف لعج دقو

 لفنرتةلقاق مهرد دحاو لكح نم كس يب دنه دوع مهارد ةعبراريشابط ةر ارحل ا ديدشب :

 ةصرق لكن يبجنرتلا ءامب صرفي مهارد ةثلث ءاريثك مارد ىصنر وف اكىصنو مهرد دح ناك م

 درو ريشابط ءاب دنهل ارزب نضل زب ةئفطتلاف كل ذ نم لو وةارخآ ءاو د# مه هرد فد نزو

 أدح كوح 4 8 ريا دنزو هنم قئسيولول ابرهكدسب يس : ةربزكر ليلا ارانحل ةلقبل أرزب ك ديص

 تم سس سس حاشي سنس حيي سسسسسس سسشينبنب_ا جيس اس سس حييل | حس حسسل

 روثاكلا نمو زج 00 در --- ل دنصلاو ريش ابطلاو | نم ذخئيف عاملا كعب نا

 همت سب جلل حبيش بسسس شيب سل سس سس حييييب يجيب بس بسسس. سيننبب بحجج سس حتي سيشل مس

 0 3 ول ءامو #0 0 هع دلو

 ا خوةدأ همم بطل أو رول اوروفاكلاو نيدادحلا

 همس سمس سسس سل سسسسس سس سلسال  سسسسسب سسسسلل_  سستتتتا سسبااااا  اا  سسسساااس  ساااال تتتتتت سساااالال سييستتستساا_-_لللبا تار

 لكلا 5 توات فص رتخيوع 5 خش ذذلدو جرخيو اعلا وأ ةأيملا بر م ساجعاو تارارخ لأ رثكيو تييبلا

 "كان خافت بارشةبر ثآلاف 2در+ بيتار ماو ي در ابنا ضو 0 وربو بطربو دربيل

 عفانر ان ملكا قايرتل لاو اواهريغو4 ةيلوق اما ةراحأ كغْملا او لفترفلا ءامورو هلأ ناسلءامب نرحب "درر مو

 ةراعأ | ةيوافالاب ثاشر 70مل لجر غسل ا او حافتلا شراوجو

 1 يل عمروثلا ناس ا ام يف نئقسيو ةنرقلاو ةلقاقلا يلهون

 سستم سل سس ل سس مسسسسمو ممسسسمسللا ل ل م سس سس

 بس يب اهلل ملأ دا ىلع

 م-ديسسل داس ريس الب

 8-ما

 .جرثالاو لغنرفلا 7 ا ءنيحابر 6 3 ل 0 00 نهي

 نيكملا ءاؤعلاق اشنتسا ناف اعل او كسملاو دوعلاو | 5و اهزاو اهتارواو جنرانلاووميللاو و

 د

8 

 عئيسل

١ 

 ةراج رام | كَ



 ةيذغا

 ةيعظوم ةبودأ

 بطرو ساي
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 جاج دلاو اويرار نا و ملا ناقفحلا ىادج غذ ان ةحرفملا راح أ |تامومشملاوذه لاثمأب

  تتصصخلع جلا 2 اج خسف مشل اصخشتسم# تسسسسسخ سس

 0 و ةفرفلاو ين 0 5 ظآ08 0 0 0-7

 هس سس سس بسسس ل سيستم

 سس سي تا نط ايلا ميما

 اا ا ا را | ىلا 1 11 ع يك ع 1821 1 يفر

 نرسوع عره ا منغ فيضأ |ند كد 00-0 هيو دال - 0 ١ أو

 تس مس وسم م سسسسللا

 نارفعزلاوربنعلاىكلذكو كوارث ئكاو ُى !راوهف ويفيبكسل# ]يلقن اهدو هدالا هذهيف ناكناو قبنز ن»درا

 مايخسل "1 'سبانج دع دعم اليا ا الاماو «امهومحلو
 نيل ال ل يل دعا الا امل سو اي اان تلعنلا تالا مع انضر

 اال ا تاي مد هسا

 00 ع ,سغم 00 000 نرد 58 قب يف

 ةرخ' |ىنعىناكأمو هج الع يف لاق مث هين اخ دلاب سا سحاو 6 كيو أدوسو جازم ة را 0 كيف

 نوميثناوأهبحوأن وميئفال |خوبطمب غرفتسيوةيمحلا موزلو ف اياركسل ابريعشل | ءام نقسي ةيناخد

 ا اهانو * ىلا تاريبدنلا نماهريغو ةينوقايلا تاحر ةملاب ب لقلا لدعي مكون "3

 كىلانكو ىلاعتدللا 000 م ا اواو و 8 هيا

 عدس تتسم حساس بسسس سلاسل

 7777-0 77 اا ااا

٠ 57 

 95 هن الضفو 0 نع 0 ةرخ !الأ ادع 5 2 لا

 بلقلا ىعض نع ناكامو سئارهلاو سور لاكت تاطاغلاب بلقلا سح يما ظاغسعلا ةوف

 0000 يكل ةيلببلارةنلرلاو اراب وسل تاجره 1337017 يرق



 مم نسا مهميسدسلا تمسمسسسب يسسسيسصسسسل يمص  سسسسسسسلا سس سيصل سلسل تسيل تسسصس٠سمسب سسسسل

 برجامم 0-2 لب اي 8 انهن ال ناتاغار كا 2

 نزو نوغيراغلا نمذخّوي نا دعملاوا بلقلا ةيحان يف ناكءاوساكلذ نم بطرلا يمغلبلل

 نو قناد نزو لفملا نمو مهرد نزودبرتل ا ندوقنادنزو لظنحلا مح نمو مههرد صن
 80 يطفنلا ملل نمو قنا دنزو يدنهلا دوعلا نموجوسطدحاولكىرم نارفعزلاو كسلا ٠

 مهرد نزو دحاو لكنه يبلب كو دوسا 2 هي وادوسلل برجامسو ةبرشوهو مر
 كسلا ءاودو ةدحاو ةبرشاضبا اذهو مهرد عبر زو يندرالا رجلا مهر د صن نوميتا

 قابرتلاف جازملل © ديلا ةيوبالا اعلا هيف فا دي امر دق ىناحير بار ش 5 يف مهار د ةثلثر 5

 بانا حافل كرجل ريع سس ن1 5 امخوحن و: سوطيوو كلا
 هيلا هلك الحور 00 تاس ار طيرسلا يال سمي

 00- - 5 2 مس 5" - ىلعدويذؤم

 مومسلا لامعت هعئسأو 2 2 7 ىلا ةربكء او راع ةرخ'ا لودو بيس َُين ابولا

 ناقلا ىلا كدضيامك 5 كين ' ديو اا عاو ت انوذالا ةنخ داك ةيجر - اقتل هند رضا كوكل لا

 نوكت امبرو ىذوملا ىلذل بندعل !نكبتنب سلا وة دءملاكوضع نموادسافر ادب ندبلا نم

 حورلا عمتجيف اقل ضر اعدام مو اج ذاسج ما ]زن اطلاع م أ دعصتب نادي د ببني

 ةادعموأ 4 لمي درلا داوملا هيل !لصنإرا نم بلقلا ةيمادعم يب ١ كك دعم وأ 4 ةيمأ اهمنلقلا علا اهيلا

 سمبل يي سس يسم  سيساا حبب بل جييبب .  ييييبببي حييل بيس حسا سلس -. حيل

 ىنيطرفملا غارفتسالاو ع وجلأ دنعامك رغم لادتلاهئلقو 'واحورلا ةقراماوهلةضراعلاةجزمالاءوسل

 غاطعتت ةرورضل أف بلقل أود يذلا أ ددحلا و كَ نع طاسبالا نم يببلقلاحورلا يما نكمتيالف

 خيشلا لاق مهرلاوا ءاعمالاو دبكل اك أ ويفعل واق دعملا ةكرشب دب ليؤكي دقو ل اعفذلا ند لوقلا

 اهن اذ ناقفخلل ةروكذملا بثاقالغلا سن و ع انواوب قدلا ابنا لوا ةلادلإ :فافالتلا
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 توملل تنايرثكا ت دتشااذا و ىشثغلا تناكتدنشا ناو ن انحلال يو هع اكدر ا

 . هفالتخأبو هاف هام ُى اء ةوفلا تابث عم را لاف هاك لدا ضينلاو جف

 0 نكمل اذا يشغلان !ةليضل ااه و و ةوقلا لالخ اى اعدد ددشرغدو تارئف عم ديدشلا

 ناكيوةلاح نءريغتي يا نوللا لوحتث لخاا د ىلا بيخي م دلا ذخ مث الوان ضبنلا هلرصصب

 ةجراخ ثالايخرصبلا لئاختبو نول ر يغتو ةكرح قعض نيعلا ف سئبو لقتسيال فعلا

 عيمج درب امبرو يثغ ضرع امبروةدراب ندبلا فةوادنرهظيو فارطالادربيو دوجولا نع
 'ةمالدا نم دبإل عيش ةلوازموا لاهس او | دصف بيقع تامالعلا ةذهىم عوش ًادتبا اذان ذبلا

 ىفغلل كب ملاذ أو عطقي مل نا يشغلاىأ | داني دقت ببسلا ك يلو هنع كسميلف
 ىبلقوهف هبجوي ببس# دعمل أم يي غب نكي ملورت أونمناقفخعم ناكو قباسوا دابر >اظ كريس

 نكي ملو دتشاو ي ثغلا ىلاوت اذاو اي دعم نوكي دقف بركو نايئغعم يذلاو مكحتسمو

 جذاسلاجازا اجلا سلا اعبج العلا «ةأج يف ثومهيب ةيح اصف 0 اق ناكذلي ةبجوي رهاظ ببس

 1 قفل هلا رمأصإو ةيوُقْط أَو غل دعملا ةيبلقلا يو دال انا علال اعوقي دو غارفتسال .الاب ىهدالياو 0

 هطلت م دش شسللل يشب

 7-0000 ايفا اف ىلع "فنا كد يع 3 0000

 مدد ساشا سس ساس سسسسينبل

 000000 هذه يروق 2 0 0 ةرارح. نع 0 ناالا ي دعل هل نام

 بلاقلا نم - 2 ب اسال عبات دوهو فخاو» لاك 13 نا هوو هل الالف مكس جازم

 نوكيدقوةفافالاو يشغل 00 500 0 أاعيف

 :لغتشن نا اننكمي الاد سيلك ى غفل لاح يف ناك اذا 0 نم جدلا ةيو يف

 ناتلاحانل عمتجا امبرو جالعلا نم هبجاوب ضراعلا ضرعلالب ترم ْ هد لا عطنب
 اهنا غارفتساو نادكقن ىلا ذكي الا ف |نيتح اذ نيفلتخم نيثبش بسد ناث ناضتم



 ( ةومس)

 ضرع اصرثك او للحتلا ا نيلا حاورالا فو طالخالا نم

 محرلا قانتخا ىفالا ةرطع لا عئاور !! نم حورلاو ذغيامب لغتشيو دال

 ةدعملا مفل كلذ عم ةمئالملا اصوصخواتنملا مهفون | نص برقي نا بجتف هنم نئاكلا يشغلا
 جلاعب مث سخلا ىلذكو يوارفصلار اعل جالع يناصوصخو ةبرجم هيف ةيصاخرايخلا مشلو

 ءامدل ارطعل ا لامعتساف ةرارح ببسلا ناك ناو ةوقل ا تاشع 58 عب درجت أو ىقسلاب

 0 وب سايب ليلقلا ىسمملا طاخب س أب الو لوا هجول ىلع درابلا

 ىرملاو يذّوملاراحلا ج ازملاءازاب درابلا نوكيل ديربتلا يوقوهامبو ل دنصلاوروفاكلا

 بارشب اجوزممن وكي نالاعأ|لمتح !ناودرابلا ءاملا اوعرجب ناو يزيرغلار احل أ ةيوقتل

 بجي وارث اوم اكل دو دعملا م :كلدي نا ىلذ عم يغبنيو دوجاوهف فيل قيقر 3

 نسم اوه ةر ارح نع ةيشغ نوكيال نميف بارشلا قفواو در اب ءاوه يف هعجتت < نوكي نا

 صوصخمملا هبيملا مهعفني امص و شعني نا نم دعب| ناكزبخلا نم ةوقب يوقاذاو ذفنا هناف

 يشغلا ناك ناو ةضيهلا بيقع نوكي يذلا اصوصخو نيدابا ارفلا فو وك ذللا ىش

 00 اوةهابش اواينولفب جنلوفلا لا هب امك هببس عطق نكمي مل ا عج 0

 باتكيف ةروكذل!ةيو دالار كسملا ءاو دوب 0 ه:دافلا عرج مومسلا ببسلا

 ملل اء اص نيقسي نا ءالتما نع سيل يذل اصوصخو يثغلا عفني امم ةلم هجلابو مومسلا

 د ع ةرفص نم عئشو يناحترلا بارشلا نم هرشعب اطولدمم خبطل ا يوفلا
 سجتالو نيخم :لا هيلع د تك الا دا انازملاول وللا حافتلا

 000 همعطاو ذيمسلازبخلا هيف افو دم دربملا بئارلا هتبقس بارشلا هيقست نان يلع

 تادربملاي ةس دنع وأ: دعبوأ هعم ادرب دجي يشغل بحاص ناك ن اف هكاو هلا بوبرب لومعم ا

 بتارشلاب + :قس اقيزرو | ىيتتسفالاو هسفن نافلغلا و نولطالءل اةدقم | ى [الا اا

 ىلذيفأ دنبنو ةدعملا ىوقت نا بجب ةفاذا تلصحو ةيقنتلا ىلا جالعلا جوحا اذاو

 طلق



 يي ديلا ضارمأ

٠ 0 
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 بارشا |ىقسيو ةدعملل ةبوقملا ةيو دالا لمعتستو لسعلاب خوبطملانيئئسفالا بارش لثمب

 . اهريطعتو اهنيخستو فارطإلا ىلد نا ملع او دومحملا ءاذغلاب نو ذغيو كلذ دعب ىناحنرلا

 لدرخلا لثم تانهسم او ني درانلا نه دل ثم ةبيطلا تاخورملاب ة دعملا مفريطعتو تاخورم اب

 بجيورجآ ظتلخو مد خارغتسا نع هيشغ يبا هو امغ ١ ناك ملا دج قفاوماح هرقرقاعلاو

 لب اقم هبجوي امب ىلذربديو لدو ةيلاوتم ١ ارارم مه دا ضعاو ماوس بصعي نا

 ل وة دعملا مف كلدودراب !| ء الا رو لاب اراعتب قوطي مللؤعو جارتشالا يم

 ةضيهلاو برذلا نم ىشغ هيرتعي نمل قفاوص مامعلاو غ ارفتسا نع نوكي ىشغ لك
 ريثكلا قرعلل ىرتعا نا ىلذكو ادجراضوهف مدلا فزنل يشفلا علو نأو

 نوكن املذو ةيوارفصوا ةيمغلبو | ةيوم داما نوكت يدئلامارو ا يدثلا ضارما

 ةالدخم وكت رثكالاىفو نيلل ادلوت نكسم هنال ىدذثلا اع هب نطل كل ال

 عولبلا دنع يدثلا دقعني دقو مغلبل أو م دلا نم ةبكر هنوكترمالارثكا ين يدثلا مار وايا

 7 هيلا 0 0 نا 0 اوت ابكر د

 مسا ا لا

 , حج د ا 2 2---- سميه لل تقتل سسسللالل تنس سم شسسسسصس سس سس

 0 00000- د  واعتا <
 ةسشسسادس _ مل د يشل خط هشهشس لسا” س-يبيسل

 لوطنلا و دامضلاب طلخ# ديزتل | ىفو هيف دمجتل الو ىدثلا ف تابوطر ط,لادقعنت الو لوتح نييلتلل

 ليلكاو 0 هز يف يا مث ع جوب تبادل اول لكاو ةبلح

 اهنم عفنيف م ا اعأأ مرولا ج العاذه ليلحتلل نوبابو ىمللا

 00 م ا .ىتلا ءاقبا لق 0 00 ىلاوأ اهيلع عضويو سفركلا قدي نا

 القال انك لف ب ليلا اي دلم, 5 رغم هل 0 أاصع و رز 'وج اديفسأو صفع اميلحت و

 رغصءاقبا اودارانا نايبصلا ىلذك و مام لوخد تلقا ةزنتكماهيدث ظفحت نا نهنم دارا نم
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 كك هيلا زب ءامب نجعي نامهرددحاو لكى نم يلو ميفلا نطو ج اديغسالا نم ذخّوي مت مهاصخ

 نوؤبص ٠ صفع ءامب ةسومغم نأ انك َنِق 'رخ هيلع مواديو هب نئلطيو ئكطصملا ى نصمم نع موو

 هيف لعج ناو لسع ورح لوطي لع طن 1000 درج اضيا أو ئخزت سي ناك اذا[ صوصخو

 ناركوشأا نموامعر هن يرش ورع أ نيطلا نم ذو يوالىوقا ناين 0 دزتجلا و نوجا

 قزنو واةي ذغ الا ةلقلوا مدلاهلقلام اما ال :ىبلل هلق لاق لخاب ايءالط يوحد
 ”نيمهرد نزو

 جازمداسف هداسفوا هيلع يدر طلخ ةبلغل مدلا ةدرلام اماو قاقشو اريساوبوا ضريح مدلئمريثك يا

 مدلا نال كلذوانبل هثروريصو همضه يا انبا 007 ١ ىلع ةعيبطلا ىوقت لف ادج م دلة ةرتكلاءاو

 قورع نم بكرم مسج يب دل جت دوم“ افرص امد نوكيال بلاغلا ىفادجريثكلا
 هيدثإت ١ ناهض اننلو ولاا ضيباول سحب ال يددغ معل اهنيبام للخ دشحت ببصعت نتا كو

 كا اولا كلاوك يسال ع 1 :ااضا ل

 نوللااو 2 طلا ىف ةهبام لنص لو )| ةيوطر ١! ليدي دحاو لكن اف سوليكلا نمدل ونملا مدلا ىلا

 ةلقب ءارغصلا ةباغ فرعتو انبلرمحالا مدلا ضيبي ىدثلاو امد ضيب الا سوليكلا 1 ” دبكلاف

 هليم 0 اغلا 2 اناكتااد يللا طلعي 2 هده نبللا
 مكس لل سمح ساس -للطل سمع

 مدشسلادلا مسسسمسللا م 2222273 2

 5 ةسمسسصسصسس سيسلل 0 لا ا ل ا ا لا ا 3-5 حسسللل

 كي ““”1ة ل”

 ا ايفل لرد 0

 0 نم عنمت يل عدوتو جار ةيورخسا | أرملاي ا ةيوارغكلاهرتو هل ةنيعم

 ريعشلا ءامو ماعطلا لوانت لبق يا بعتلاو ةكرح ١ جازملا ةيمغلبل ملا ةعضرملاةأرملا يا مزلتو

 ىبللا اق
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 ةيوارفصلا ولبن ! 101 وكمل ابريعشلاء اس ئاركملابو دوك ةيوانوسلاو غيل لامعلاب
 عرض لكاو ٠ 0 ا ةيوارفصلا ةدعملا ىفلبحتسدالعا لوا ةيوار ١ علل يااهلدربملاو

 لسعلاواركسلاب ىلا بر :رشو يرقبلا نمسلاو لاو ةطنعلا نم ةذختملاءاسحإلا ب تار ءاارا أضلا
 وها نكو قبل !اريثكت يف ةيصاخ تسفسا يهو ةبطرالو نبلل 000

 00 نا نيللا ةلق تناك اذا ةعف انةنمسملا ةيذغالاو هففح مسا ع ل الار زغي ي 5

 د وداع لخليط ا ةلامجبل نزل ور رلغلا 0

 عرضو شاخشخلا أرزبو نييرذوتلا ل ثم نبللا نإ دبالارثك !يفرزغيدن اف ينملار ,زغيام لك نا
 اشيا ىبللا للقيهناف » هك 6 و اد قيياكو وعر اعلا ومالا

 ةتلغجنو هيف تهفرو ءاذغلا ترثك ءاذغلا هلق ى را و جنادهشلا لثم

 هناددرو هناح 1 ةذلاو اسف كسلا زيان او ندؤميكلا رودصملا بطرلار كار

 شايقلا اذه نى ىاعو تهفرواهنم تللق ةضايرلا ةرثكب بسل اطل اذا روكذملا سنجل! ىلا

 برشو ةغءدالالو انو ءاثقلارزب ور ايخل أر زب ء اماضياو بالج ايريعشلا ء اما فتباممو

 ءاسحالاو ةندسملا يجدلاو ين دجل ا معلو يضارضرلا كمسلا لوانثوزعاملاو رقبلا نبل
 ١ جازملاةيمغلبلاريب دت تلعجو يناتسبلا يب .:ابخلا قرمو نيللاب ريعشلا كشك مؤ نهتم ا

 7 0 :لا ىلا لو الا ىف نيبخست اهيف ىلا ةيودالاو ةيذغالاب

 د نم خت اوسعلاو سفركلاو تبشلاو جناب زاره رمل رت ليف! ذهاومر
 لع ا! العلاف هسبيو هظلغل 0 ريس نبللا لكنا ا جايزار ارلاوةبلحلا عمفطنسلا

 ينلاةيودالاو 2 َج ازملا ةيوادوسلار يبدد ت رصقو ينملا ف كلذكو تابط دال انوادج

 لحتلا ىولس نم ذخوي نا نيل ةرزغملا هل دتعملاةيو تالا ن نو غلاب بيطرتوام ن نختم“ اهيف
 رشع ةسمخ ةبطزلا نمو امهرد نورشع جابزارلا قرو نمو امهرد يال يل
 ضياالاريعشلاورشقملا صمحلا نمو امهرد نور شءوةسمخ ةسورهملا ةطنعأ | نمو امهرد
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 الطور ىنيثلث يف ئلغيدادعا ةرش ءرابكلا نيثل |! نموامهر درشع ةينامث دحاو لاو و

 دوعب نا نع !|ءاملا ١ ! ْ يق 0 !نيلج لو طبرفلااو ه هلود امف لاطرا ةينامث ىو

  2عبشلا لاقت مث نبل !ارزغيامم معمل لا ىمسلا و ين اميلس ركحس ف صن و ةيقوا

 عمتجي دقواضارما'بلجو مروو ملا هئرثكطرفا اذا نبللا نا طرغملار و ردلا عنمو نبللا ليلقتيف

 دجنال ىنلا ةداملا تفر صناف ثمطل ا سبتحا !ذا اصوصخ و لبحر يغ نم ه يدثلا ىف نيللا

 ىف تلص+و اهنلفل محرلا نم عاف دنا ةوق ١ ءا دثا ىف ىببلل | عمتج امير و انبل تر اصف ع رضا

 بلل ةللقم ينملل ةللقللا ةيودالا عيدج و مهيد كلفت نيح نيقهارملااصوضخ و لاجرلا

 لغلاب خوبطملار قمل سدعلا يبا ليشفطلاو سدعلا و سخل ارزب لثمف اهنم ةدرابلا اما

 درولا نهدب ئلقابلا قيقدو ةوحنو سخلاو هباعلو انوطقرزبلا ةرجش ةراصعةيلطالا نمو

 تشكنجنفلا لثمو ىلبجلا با ذسلا اصوصخور 0 حا

 نأو نتن نيييصمل عبصالاو يمه ب وبلا ةغلابلا ةب رشلاورزبو
 ناب ىلطن ااضب' او اضيا نيللا فج ى اجل ةصاخ نومكلاور زغم هذا مهضعب لاق

 ايو يسس لل ثالاةراعلا ةيلطالا نم

 نرابلا ءاوهلاب نكسيال شطع ةرا ةزازر 000 ل

 هئاءوول 7 سنع - | شطعلا فالخب درابلا ء يعن 56 كك

 00 ةاا1 نأ أم هيد ىلا وقل !ىلذ لكل » او

 ي 0 لناس ج ازملا ءوس طرفي ى هب ناالا لاقام لييبا قفط حراس ررلاىف

 ةدام + قا دامس ظفار كيابل ودب لل هازال قر شاو اهيل

 ةوفل ا طقست نا لبق ةرارعل ا ىف هطارفال جازملا اذه ناك امبرو ةوهشلا طقسن اهنافةيو ارفغص

 من

 م را

 ةرارع أ تامالد



 د ا ربل | كامالع

0 0 6 1 

(8988) 

 صم يللاطتلا لأ اال | هكي رعاو هعذاب بت ذج امدو للحب امبدي كلن ع وجأ ايديهم ةوهشل أ و

 اريسي لوط هث دم تلاط |ذاف يشغل |ىف عقوا ءاذغلا هعمرخأأ اذاايشغ ع وجلا| ذه نوكيدقو

 ةهر 4 0000 له د ناك هدو ان هذ دعم تناك نمنأ ماع اوالصاةوهشلا تلطب

 0 ةراداقو ع نوكتو ملل ليلق نوكيفدب يذتغيالف ى اصالا ج ازا ىف هلةفلا ملا ءاضعالا

 وورق - كلا ةيدر امد هنهج رخ# دصغت 2 ةيبطا ادونتااكلا ييف نورخ* همد نال 5
 همس سه مب كسل _بةمبا ل -+ءمسيسسس لس -ا-يطصسصسص حد - فق يشعل دمي دس

 ماضهتا مدعو ةفيطلل لا ةيذغالا ماض نا ءوطبو ةجاجف نال نال هكا الو ء اشجلاةرثك

 طرفا نافدب دتعياربختر غني ملوغلهمو ةد دعب عىقلاب فذق دنا ىينح ماعطلار غت طب لب ةظيلغل

 مدع بجوتاهئال ةدو رتلاوا ةيقغألا نفل تبخو 0 اريختي ملة دعملا درب

 قتلا ةيذغالا بجو اًماربثك ياريثكنلا ىنعبب انههايبرو اهايرو اخفن ديجلا ماعلا

 يطل موكب نمطم ةاعلدإا ملا ج ازملا اذه ثو دح لبق نكي لاعبو واضضابج مهتم

 ةدعملا ف غدغ ديف ضماح مغابوا ءادوس نعول :املق درابلا جازطاءوس نال كل ذو لوقا

 كاذو هلال دلا نمو خيل علقر اعلا ازملا ىف ليقام دضل ىضهلا سماه انلاوريسلا جابو

 لبق نم مضهنت تناك ينلا ةظياءلاةيذغالا نود ٌةيذع الاس هفخاملالا ءارمتسالانوكي النا

 عجوو د دمت ةريثكت اءاسدعب لوك ألا ماعطلا نص ضرعي نا درابلا دعما جازم ءوس غلب امبر و

 نانو ير ذلا و ةاقستممالا ىلا ئدا امبر و موي لك ةضم اح ةبوطر ف ذقبالا نكسيال ميظع

 لم ًاتاذا برجملا بيبطلا دا برجملا ىلع نوفخب ال ضايب 0 ملنئلعرهظيةدعملا

 دوبكملا نولو رثكا هضايب دوعمل | نول ناف دوبكملا نول نم ةزبمو لامعأ | ىف هفزع دوعمملا نول

وبيلا تامالع # اهعضاوم يف فرعتر ايفو ا
 شطعل !طارفا اوقير درلاةلقةس

 ةيذغإل | نعاهروفنو سا ءالافزلا قرلكو جتطأ ءا ال طة دعللا ىف ىلا اهيف ءاملا ضهضخت

 ”يلرعالا مده ارا ضرخ لا ل ناو د 017

بطلا بلاطت ةرورفلابف اأضرم نوكيف ةدعملل ةيضرع
 نع رغني و ضراا كان داضب ام ةعي



((95895) 

 ج اهناف اسب اي يعيبطلا ةدعملا جازم ناك اذاامفالب اذ» و ضرملا ىلع ةنيعملا ءا شالا

 جازم جيشلا لاق ةبسانملاو ةلكاشملا كلذو سييا ةيذغالا نم نوكي لل لبق! نوكي

 راعلا جا زطاىف لاقو نسحا ةيذغالا نم سيياوهاملاهلوبق نوكيو ةدعملل ىعيبطلا 1

 بطرلاو درابلا ف كلذكو نسحا ةيذغالا نم اجازمرحاوهال اهاوبت نوكيو يعيبطلا

 «ةسوبيلا فل يقامدضا كلذو ةبوطرلا تامالد كلذ ا دصاو قّيق ن'هن افاكلذ ملعاف
 كساس شتسلل ملا انس _اشسنلل

 ةلعافلا ةيفيكلا ةباغ تامالع نم ةبكرملا تامالعلا اهت امالعف ةبكرملا ةجزمالا اماو

 هدد تمألا ةذهىنأ ضرغلان ول كلو 0 سنو انقأا اذه نوع هند 1( امل ا دكءفمب 0 ةلعفنما عم

 تامال و يهب عفتنيدنال دضلاب لاعب ضرملاوا ضارم هع "جازم ن نا

 00 [[و ةحرمالا تام الع عم 0 ابج رخ امج وردو مفلا معطداوملا

 هطئاخ م اخزازبلاو ءاشجلاو: عيقلا ةيلع ع املا عم يذلا جازملاةجزمالا
 ا للا قشرلاوا دج هيكل لوك كاز وبلا طئاسإ

 ناكاريثك ناكن ا ةلمجل ابو هب يئغي طيلغلا م 0

 رعف يف رصحتم هلك برشتم غاراك ل مك ذكو ماعطلا دنع لثغاليلف ناك او مث أدع كعبو

 أهمف لع ! غلبو ق وفت ياشغن أو وهرشتناو# دعأط ىف اهفم اعطلاب طلتخا !ناف يي الف ةدعملا

 ادا رق يلع لانو دل نم برشتو قوصل كانهف طقف ع وهن ناك نافاضياو ليئاغو

 5 ام مغلب وهف راح أاب نكس ناف هتيقروب وأ هتحولصو ا هترارح للعام! لدي شطعلاو شطعلا

 شطعلاو ينغلا عمتجا اف فذنقنيامبو مقلا معطب اضرا فرعيوهيو ارفغص# دام اف هب نكسيمل نأو

 ةيمغلب ةدامع امدح الذال دنمو ةدراب ةداملا نال 1 كي مل ناو كلذ نو ىلع لد

 ةةح ةيفامأ ع ءادعلا ككلا ماعطلل اردصلاح رشنبالو ةوهشلا طقسي ناةجزل ا

 ىلع لث الدلا نموء' جلال مرتسيالو ىو ددمتو جنرول تكل عل وانثاذاو ةفارحو

 ايلوخملاملاو هع رصلا هانم ريادون دسلا0 د والا فام

 ةيوطرل كاع

 ةيك رم ةجزما

 ناولا تامالع



 تامالع
 ةدعملا مارو

) 805+ ( 

 جذنلا ةرئكح عمو مضهلا نعض عم ةريثكلا ةوهشلل ةبو نرسل لانو رااناقل كلا وزمو

 لزاون ةرثك عمراو داب ل |اهسأ ةلزن ةدالا نالع لئالدلا نمو هو ةْشحوو ساوسو عمو

 ةدعملا عجو ةيييلاق. .طاغ اخطاطلخلا نمز اربلاو عوقلا ف ج رخ هامواضياةدعطلاريغ ىلا س أرلا نم

 مغلبلا نع دعملا عمو ثنو دح لقيو يعوادوسوا يو ارفص ةرثكأو ي دام جازم هوساما ةببس

 "1 لا درا وب فس سقاوا |ا15 روك نازل سلا لفي دنبلل ملبلا نالمدلا و

 ةدعملا عجو يا لوك امنع اماو اهل اضل دال ويلا دا جويا شي مدار

 ةوقلابو ١ لعفلاب ةراسأ أ ةيذغالاو ةيودالا لوانتك عذاللاراعأ أهرثكاو لك اد نس روكيدت

 بارش برشو ايبوللاو سدع |امويفم ءاذغ لوانت لد دودج ةاىسعام اصتالاقرفتاماو اأدح

 ماج ناو نبل لاو فيسارشلا ىفد دمتو تر ماخلانيدعلا باوشلال ثم غنم

 ١ طاخ يا عذلب طلخو |هيلعو داخل ايرقرقتو لاحط !!قوفرسيالابن اعلاف ماعطلا ءارمتسادعب عجولا

 افكاغمامه ءاماو ةيراجنز وا ةيثا ركءارغص لثم# دعملا مرج لاصت ا قرفتل بجوم عاذلذافن

 * ءاضعالارئاسل ضرعي امك ةدعملل در ابلاؤراحلا مرولا ضرعي دق هنا ملعا مار والاف

 نا سدح انريب دنلا نسح ١ ناو لو زيال عجو ةدعملاب لاط اذا هناقدعملا ماروا تامالع
 شطعو ةيوق ةقرح و ديدش باهتلا ىلذ عم هيلع ل ديدقف مار والا نمراعلا اماوامر و كانه

 ىللاو ماسرسلا ىلاو نهذلا طالتخا ىلا ئدا امبرو سحامبرونذو سخان عجوو ةمزال ىودحو

 لاح لك يف خسار ا ةمالع ثدجو اذا دزابلا مرولا تامالعو ايلوخملاملا
 شاعةاقو نول ةيصاضرو وقير ةبوطر ا نب : ساوسوالو باهتل الو لومح نكن مل هثوتنو

 1 م 5 0000 رص

يين دو يعل 7( -
ي مضغ نع نسا آاؤهلم زاللا .لاطياب شل امي

 ٍ ي

 ةرثكل مضولا مدع ببيسإ كىلذو تدلع اس عبس دعي ةدءملا عجو يااىلذ هل ضرعي نم مهنمو



 6 كيلا

 اهيل اء أو ةدعلا ىلادعصنيو ءاذغلاد 0 دوب مث درحل و د دعم أرعق يف كد درلا ءادوسلا

 لىلع ع ع عهقلاوهو عافدنالا قرط ليهساب ةعيبطلا هعفدت مث ةئيدرلا ةيفيكلاب عجوتةرورضل أف

 اهبلا بق ةرارسلا عاب يلم ايس الادكل ندا ودم اعلا عوقلابالا عجولا يال درنالو لافام

 ةيفأ يسع ايانعن اود ايسلسللا نا !كف ةرعي يا اهح ورخ كلا د َق فرعيو ةدغملا نأ

 6 عل عم اود 00 هن دعم عنجون ع تي مسلما نمو عوقلاب ءادوسلا كلت لثم عجورزخ اعلا

 راك ذا فكل ذنولع نيعتو» د ار لاب ةدعملا ىلا |ء اوفا باع عبس بابكاذت كسلا || نآف

 اهجورخو ءارفصلا تامالعو مهلا ةرارمب كلذ فرعيو جازأا ىو أرفص ع جو ولا بح اص

 انلتانكايطار اة ئطل أر اهسح ةوقل ةدعملا عجو نوكي دقو حرشلا نع ينغردال ظا ذهو عوقلاب

 ةفيطل ١كم هد 3ع سح ةوق ناك نم هلثمب نئذأتي الا ندا ل ذأتيف ع افدسل ام

 ةميلس نوكت الهيفل اعفالا و افق دعملا ىنعضلعجوي امفالخب اه اهل اعف اة دوج عم ةظيل 5 ١

 ع ا نسا 20 ا لا

 0 كاليش 2 0 10 تل را 0 |

 كد 0 ةدعملا 4 7 اوه 0 | رم 0 دلل و العلا د د كك

 1 سس سمسم سس سس تس صل سسسسسامل اسس هيي سس هيي تمس سل سس

 مدسسسسلا مت

 0 0 ارسل ٍِء يئفبامب يغ !ايو دك اوغل 0 3

 دحاو لك نت نم ةركلارزبو نوسيت ا دعملاىف يو ادوسل | عجول )| صارقاةفصوذهو

 نافلفو 0 كيل ا اردةرشع خديلس مهأر ؛ ن ةعبس موز نيتتسفا مهارد لي اح

 ةدراب لاهي شال ررشالابفر 1١ج ازملا لي دعتو مه هر د نم رن رش ١ نيمهر ددحاو ناك

 ضامح سس ١ يح شمالا افتلا يا م اغن اديك ثوامرصحل م كا

 عيزرب دوما كن ل جير < لاو ضماعلاح اذتلا. او مرصعل بوبر !اهنونو ذا

 مق

 الع



 ةيذعا

 ةدمضأ

 ناه دا

(9895 ) 1 

 ْ بضل رال لا وسي جوت وادب دشر اولا تازطا لوو اك نأ يا ةلقبرزب ١ اء امنا

 " بارشوا ادج اطرفمر احل 'جازملا ءوسناكاذا كلذور وفاكلا سم ليلقد نلايىباروفاكلا تلا

 ا ايوقم تاروكذملا ةذه ن 5 ءادطوانشماب ريثالا بارشوا وا طفماوقااوسللا

 قلطونلا انة اع كم لا وا ةبرشالا هذه دحاب درولا ء ا هوأ ضب قلا او ةصوفعلا نما عيف ا

 ىلجرفسلا نديكبلاب أوا لج سلا ءام هبا ارشهنم لمعي ىذل اوميللا ء ام ىف لعب ناوهو

 د 111 ارا ل ورا اول لا و

 3 دلل يظع بئارلاو 0 ل ينال لاوأ

 صرقوابوق جازملا ءوس نكي ملا ذاقيرلا ىاع دراب ءام برش رت امير نومح نكت ملاذا
 نوكينازوجيو لوقبلا نم يذلا ضامعلارزب هيف نوكي يهذل اي |يضامعل أريش .شابطلا

 يروفاكلاوا ئيلوا لءوالا جرتالا ضامح ءام هيف لعج يذلا يض نامل | صرقلاب دارملا
 هت ب سس سس سنن ننس -سسلللا

 هلراق دعو ارفصل اهساعجولا عم ناك اذا اصوصخو ةرارصلا طار وذا دنع د مراة جدل

 هذه يف نكيلو جابكسلاوا جابري درلاواومي الا ءأ هواة ] اوةيق اكول ارةيكش راو قياامو رار لا

 - نالاضبا لو ١ ؟ظطضملا : نا 5 5 ميصرو 0 صمع 07 ١ذغالا

 0100 1 اهلا حافلا سارا لليل كدا دج

 ظ 7 ةسلاو لىرثمكلا 21 مح ادعي لاس اهيضتقيام للعم 51

 ةروكذللا ك١ اوغلاهذهلو انت نرثكي الو ةيماشلا عملا لل فا نونيزاوق 5

 حسلل  محيبتبيبلب سس سس سس حاسس مسسساللل دست _ _ مة د يسد _ملسسللا

 لدنصو درورزرخآ *دروامب قيوسق دمضالا 2 ةريغو خم أ انك دعملا عجو ديزي ال ىتح

 0 ا يا ط ل و 0

 يا ل١ ءاسوا ج 1 و سآلا ل يا
 ممم سنسسلل

 00 بغل وردج ةوعنو سآلا 0 هد ل عبطب يفا لو 5 هفعذظر دق

 وبل او ضماحلا نبللا ي ةس و دعللا ب اهتلا نم عفنير اع أجاز جالع خمشلا لاق لمعتسي



 ( ودوم )

 باهنلال نكسم ةصاخ يرطلا كسلا ورايخلا بلورقبلا بئار بئارلاو ةريزكلاب ةصاخ

 ةبطرلا ةربزركلاو سدعلاو حوخت أو ءاثقلاو ءابدنهلاو ةدرابلا هكاو ةلاو درابلا ءاملاو ةدعملا

 كلذ ىلا ميت>ا نادرولاو لدنصلاو روفاكلاب ةطولخم ىلذ هبشاامو عرفلاو لخلاب

 ةينامرلاب نو ذغيو ىرارم فالتخا كانهناكا نا اصوضخو ريشابطل ا صارق |اضيا نوقسيو

 ناف ججرارفلاو جار دلاو جوهيطلا محأ وه مهل صخري يبذل محللاو ةيمرصعلاو ةيقامسلاو

 ة درابل اب مه ذغ غافقوقل اطيق انوا جازم اوسلو ملا ابي فاقوفلا كاين اهترارح ءابثمل

00 5 50 

 سشاخ برواضيأ ضبقهيف املكو نوطبلا صيرتو يرطلا ىمسل |صيرة ل ؛مةظيلغلا للك اح ف

 دربثال نارذحا ياقوتف ةدربملاة دمض الاب ةدعملا ت دمضا اذاو !دج كلذ نم عفان هبارشو
 دربو سفنلا ىفةفآ ىلذ نم ضرعت اماريثك هناف امهل اعف اب رضيا ديربت دبكلاو ديس

 لعجاو عضوألا ى الط ندوب نات 6 نهدب ةكر !نتفرا ها نءمائيش ثس دح ناف دبكلا ىف

 00 است داش 86 2 ا كم أدب

 ي 0 0 0 منسم

 ضعبهب طلخامبرو 0 ئكطصملاو ن وسيئالاو الار ايزارلاب هقروو ج ردالارشف َّن هل و ل جرتالا شراوج

 ىلذو بيلا نود جذاس ١ ياي لجرفسا !نويجتكسلا تبارك اهرح لكيلك دو ا ثآلأ

 وميللا بار“ ا يناك اعلم اردني ةراجاادن عادلا تلاع يدتربا هدر

 مامتعلا نم ضوه 257 وا يدجلاو "وا ةزجطمريف | فق 68 ال نع احد او حيرارفلا ةيذغالا#ى لكلا

 مكمت-ل تسسلم مست” مسسسسسس سيتسسس سسسسجب _:ب: ممسسشسسسمل  سسسسستم ثتسسس سس سس سن لسا _ سسسسسس ستسمح. سسسسييا مُسسييسس مسي

 لع يأ ١ليبحن د لغنرقلا اولغلفلاو نتا ئوكطصلملاو ىئيدر ادلار و ةر بم ُُ ايو هشموأ نجت

 نسق ديا الع تلق و رج لاو جازلا كبسحلو | 5 ؟نملا طرت ضعي + مهتيدهأ يف

 نادر ايانأ <.راولجرفسل اوس آلا ءام 00 ةلاذاغ هو !لليلا بابريكا اروع وجو نر ةفرقو  يكاطاصمو

 هسا هما اا -61 ده لد ع سهلسب

 نيمس ايلا نهد ن اه ند الا# اهب ّديص وصخأ ٍ :دعلا ةيوقت ن ماهيف ا وكذلاةدمضالا ف _ أدعي

 ُ خا

 ةدمصضأ

 ناهدا



 51و

 ( 42اة8)

 ل لفنرقو دو دوعو 8 لب ”نكطسمب كلبا تر" ا 5 1 ه كى 2 د!اب طسقلاو |

 نو !اج لاق تلق انهه ةدأ اريآ بسانيالف ” و الع يفدروا اطدرو 3 ! نهر كلف

 جازملا ل دعبو هفوقم لدنعم هناا“ كلذو اعيمج دراج !اوراعأ أ جازلا وسم عفني درول !نهد نا

 الك ؟طصلملاو «ااشنلا» نمركذ امب درولاى هد يوت مولا طصوصخ رف ىو !ناكا دراب هفار عناليزيو

 لايلذ أَو درابلاجالعدجالع ىقا رو ةنخسألا قرخلاوا لا,١ يجسملاول (خنلا لاب دمكي ىح 0 ههودعأو

 نقلا مثيبكسلا و ربصلا اور لاقتعا 0 اير )١و ةدوربلا نع ثد ع )أ عجولا ع

 تاك .راوجلا نمو خيشلا لاقر احءامب نامهرد ةيرشلا ببحنو قدي ءاوس ءازجا نوقير اغلاو

 نك وم لفلغلاو مطبل | غمصورعرعلا بح نم دخو ب ديح ءاود ىلومكل او يلفالفلا

 ىنيدرانلاو هعيم ن وكي نأ بج هنا ىظاانا اناو نويلغو رطا ٌةنيدم يعكر ا ءزد

 ا : نجع ءزج قصتدحاو 0 مشاكلاو ىلب بلا سفركلا يان ويل اسارطنناءزج دحاو لكى و

 ةيودالا نم 10 م 5 د كلذ ىنمدشادربلا ناكاذاو السع هب افكلاردقب

 ١ ا ؟لتيظوتلا نابل اماو اماو #*لضنعل !بارش نيظ لا ةظيلغلاو ةبطرل !اةيد املا ضارمالا ع اك زووللا

 مس لم سششسل محماس سس اشي سس سس سان نر سمسا

 ياةياغرزبملاريعشلا: و ءامو حافت لا بارشبريعشلا ءا هه ي !حافتلا بارش هو اركسلابر عم !اءامااخمن

 ةسلاو انيعيلاا ىنهدو سبايلاراك ا 'ازملاىفا مهوتعأو 2ع 0 اهتيط لا هرلاريؤاب دال ارامل ا اف

 هاتف سسسلل شنب نسل سم سنس سس سنس.

 ياا ةينهدل ادئارثل او قارمالا ةيدغإلا*سبايل ىلار اح اج ازملاةلازا فيا لانا ابانوطقر زب باعلب

 ظ ١ يد ذلا فيا لجرغ دس لا قده اعلا ا لو دعو

 ق .درولاع أمد انوطقرزبو ةسومي ةدوربل اعم يذل فيان ١١ حسا ان رز دع ع ف أعم

 درولا هدو سب ايلاجازملا ليزي بلا نهد نالاعم يبادرولا كن مح )ا رهدناهدالا

 ٠ ١ قاسو ةسباي زب زكوركسو !س آلا بارشب درولا ءامف بطرلا ام او«اهل ميسا

 تاعطفملاو تافشانلاب بطرل |جازملا جلاعيةلمجلابو درول دوؤلا/ءاطب عت ران

 ب ذغالا كيكو اليلت ايوقابا 0 ايل ل شاولمعتسي نا هع ةهوةصخعع نشا اهبطلخ نأ دعب ةفأ رح كيف امو
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 هب ةدعملا بلل جب ارثملل ةطفاندرنولانصاوق او ءاملا تفرش اواثبلو تايوشملار تانجطلل نم
 ءوس جالع عننلا لا نيدرغملا جالع نم جالعلا بيكرتف ةبكرملا ةجزمالا اماو

 صارقا ناءاهجالع ينرصتق|افيفخ ج ازملا اذه ناك نا ةدعملا ف بطرلا درابلا جازم ا

 ءانا يف نيخوبطملا هاوخنإاتلاو نومكل) خيمات) ينيصر ا دلاو نيتنسفالا هيف عقب يذلا درولا

 00 ىلذ نم ل م لئوق | ناكنافكل ن يف ةميظع قديم وا دقات او ىيظن يجاجز 1

 اينيزجسلاو بارشلاب سوطيدو ,كللاو قايرنلاو يلفالغلاو ةراعل اروزبأ ا ةراسلا ةيودلا نسال

 00 2 | و نوقيدمطصالا نود* هامملا اكسال هل ينومكل او هبيمب

 !اخذالاو كطنمللاو للبنسلا ال يرانا قست نا بنو نبا هديب ويد ريس

 ىلفالفلا| .فياو دوع هلثمعم درولا ارق اضيأو مهلعفان نيرملا ليبجنزلاو ىلذةبشاامو

 لمعتسي نا ب جيو قاوفلاب ةريثات ةداغ يلع ل دئسيو ة دعملل ناخسال | دي دش هناف بارشلاب
 مهل ءايشالا عفنا نماضيا موثلاو كلذ نم عفنلاريثك امهناف ةيذغالا ىف لقلفلاو تيئاعلا

 ىنهدو نسوسلا نه دو ءانعلا نه دو ينوبابلا ند ةدعملا خيرمت يف ةعفانلا ناهدالا نمو

 ميتحا ناف لقمو قشا هيف لعج ةوق لضفىلا منح |ناو جاج دل أ محش هيف لعج ئكطصملا

 بارش ل ثم تاحوسملارئاس نمو قبنز' او نابل ا نهدو طسقلا نه دف كلذ نم لوف كلا

 عضو عفنامبرو سفركلار زبو ةبلعل أر وزبلا ضؤوردنعلاو ىساءاو دوعلا عم نسوسلا

 ى دوي فارطالا نيشس تيمي صا

 ليدعت عما ههريغ و 5 مدلاو ا ا ا 5 2 رياضات الا

 نادم غارفتسالا دعب يا ليلصتلا مث غارفتسالا لبق داما ج اضنا يا 2 اضنالا جار 0

 دوحع ١! اوادرول ١ ناو ضي اوقلا نشروا طلخي ناطر هدد اهليلعت هن أشدرم اميمرولااب داقب ليلعتب

 غجولا نالبكاذو اهمرو لا ودا ةدعملا عجو طرفا رفا اذاو ةوقلا لحن الثا يكاطصللاوا

 يبممق

 - ص 5

 ةبكرم ةج مآ



 (( عد )
 اوم بمسسبب تكسب مسلما دك تسي سس سسسسم

 7 .- موس لمح نعول ال مرو نع نوكي يذلا عجولا يا

 | اسجل 8 نق بي رق قي رشوصع ٌّ دعلطاو ةراح داوم

 ةحتسسس سس سس سثشسشسسّّنسش ب _ سس ب-ينل_ حا سمبسس مسسسسسس”تنبلا سسسسسسساس_ سس سن ب سس سس سو

 مهشساسشمسل سسسسسسلل شسسسشبب سيينا

 قيل را ءام اقصد هوأ 0 ع - :أ تبدع 0

 سمسا سس سس _- سس سس حساس سلا

 مشل آل الر د6 ال1 افاد كا

 دع | بارو ريش ا ةقاوأا اهدنهلاء ا ا

 دعب يأ من ديج يراني دلا بارشو درولا بارشوربنشرابخأ بل عم بلعثلا بنع ءاموولحر ول

 8 1و 0 تف ؟ذيامب ا

 د يس ص ةيشسلال انآ 2 بي شلمب ىا كما يجرد تأ مد انس _ مس

 عد انكرربو 3 ي* 0-0 كدوضيف د "5 ”اتالا هاا و

 0 دنيا راج سد ع ل 0 مشع

 0 ارفصلا هع 2 د و مقا

 تامالعوراحلا مرولا بيقع نايعا دهان وكي املقفاهيف بلصلامرولا اماو ع اللا مغلبلاو ا

 ءام نىقسي و قيلسابلا ند دصفلاب أ دتبي نا يوم دلامرولا ج العو م دقت امم فرع داوملا

 لجرفسلا هدب ةدعملا خرميف عدرلاىلاردابب ناو ناهرلا ءام عمريعشل ا ءاموزطانامرلا

 ةدبزلا بحاص لاق نام لا فركذاممامهوعنو لج رفسلاو حاقتلاو سآلا ءامب دمضيو

 5 5 لوك ع ءاذغلا ىهرصتفاو ايوق اميقم لا وعتستو ا |يوف لهسمب لهست ناو كاياو

 نب لكس لاودرولا ارش هارد انيد بارش لوقااناو. |انأد - ادا ايلنداوش :.ورفوليت بارش ةيرشلاو شاملاوا

 ثلث ءاب دنهلا ءام عمو | بلعتل !فبغ ءام ئنسي ةعبس لا مايا ةعبرا دعبو نيلوا يركسلا
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 ىساثلا مرو زول زهد ليلقاو ريش ايلا ل مهاز د ةلسخ عمف اولا عزا نول قاؤإ
 ءام نا ءرج دح او لكيىمءاب دنهل ا ءامو بلعتلا بنع ءام نوقسي امويرشع ةعبرا نولا

 مهارد ةعبسو| ةسمخ عءامهر د نوعبر |ةبرشلا ءزج دحاو لكى م سفركلا ءامو جنايزارلا

 النترا يخن ناكم لدي ل عبطلان اكيراف ناوفعز قئاد لودنوزول نهد كيلقو زمشرابيشعلل

 ةركلا او حنايزار مك امطقسي ةيوق عباسلا دعب ةراو هيلا كزرق اكسل أريشابطلا صارقا

 اانا 6 يحل عب اللا ديد ابل هلت [يكرتع دلو ءاب دنهلاءام دازدو

 0 0 سرا دج يا دزسال 6 درصاا ناكل ليا

 0 3 ةسلا ءامو مرصتلاءام يقسو ديربتلا ىف ةغل هلا يو ارغصلا مروا

 لبنسو محا درو مهاردةرشع جرش دامضلا اذهب دمضي مرولا بلص اذار ةروكذملا

 ةثاث ىيكطصم نامهر د دخاو لكن ممةريرذلا بصتورخذاو دعس مهارد ةئس دحاو لكم

 ئنابلا رت ع وا مسمي و ناتكل ارزب باعلب عمجب امهر دنو ورع ةبلعأ أقيقد مهاز َك

 نقثلاوا يناخدلا ءاشجلاو) ةضومسل ايءاذغلا ناسقت سح ا !ذاءاذن) ناسف رمت لاق

 ع ال عوقل 3 0 افعوقلا ىلاردابيلفر وكذملا ء اجلا ريغ نم ةدعملا ىفلقث يبا طفف

 ىوقلاءاطا برشب ةعيبطلا ن نيليلف# دعملا لفس ١ نو ١ يا لغسان : ىلا لامدق لقتل ناكوا

 تلكم رهط د ند ,.ىز» هيلا عدا دن <! اناب

22222222 2222-2-72 

 هةهليساتسع سسسسللا مسلس سمس سيسي سشششسس سيب مم سم مدح“ سسسسللس سسسلللل

 ءامض عيمج اغلا بن يم حما 0 ستيلا

 دع درب هب قب ةيرشالا لو و انتيىاد وعلا صرقب هبا ارش يا مرصعلاو : كطصمليلقو

 ءاذغلا كرتبو جازم بسحب ةجذاسو | دوعلاو ةلقاقلاو لفن رقلاو لبنسلاو ىكطصملا لم

 كعب أما مدع !ادعب ياامايا# نفكر دنلا وطالما وماني ومامحلا لخديرث ةع 3 ةعدلاوو دهلا هنزيلاوإ

 257 الابةعيبطلا نيليو ع وقلابفذغلا ل. هعتسي با بجي مخ دنلاجالوعبشلا لاق لاق ةدعملا حالصا

 ةمخ 39

 ءاذلاداسفو



 اهن
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 ماا و ةفايرلاو قطي ملاذا ليلنلا ىلعر اصتقالاو قيطاام ماغطلا كرتو مؤصااو

 موتلاو نو سلا لامعتس | قيخ ناف هك أ ا هيك ول

 مضهلا ةدوجر اينعأ او همضه دوجتا.م غلبم ةاعارم دعب مامعلاو 000 ى أجردت ل :ليوطلا

 مضهلا ثيح نم عفن نا و مون ١) نافةعدلاو مونلا ةرثكل مختل أ كناعامب روق ةروك نيلي

 د ا 4 ا !ثيح نمرضب مونلاو لضفلا عفدب ثيح نم عفنت ةكرعأ أ ناف

 00 بة تتيتنمل مد يبن دج نع ةظنبلاو

 01 كلرز غش ل الن كلا ني عونخا هسا سلا

 مهمسشسيسستسي ه٠ تنبت شت شتت مست تتسلل سسسسسسللاا سس سس

 رو 0 ا باقُثو 5 دغلا بجول د ةدد 3_2 طالق ذلد اا 7 | دغللا ى اء

 نوكت ياةجاحلا ما اةكلذل و ةدحو ةفارح ةيف امال نبع اهل لا نع عم 0 ارفئيف ةدعلاىف 5

 + ا حساب 000 د َن ده د لاتجاعلا ا

 جتني: جك تت سدس نت سس 11_01 1 11 ا 11 1 1 لا لما ا كا ل تانك ا كا تفس تلا

 ب دا ال

 موز ةادلا كانتون 000 ل تفاسا ذه ضاق نأ 2 2

 ْ أذه يف نصملا لوق يف لاهسالابدا اة وفللوازاسبلاو كمي تلق طاوفاب

 لاهسال قارا ةعلا صلا ناوملا غارفتسا هععرثكي ينذلا و يوم دلا لاهسالا عضوملا

 ا سس ب يس 0 نوير ب
 سس سس سس مسسسسسلل مم سسسصسس

 تسسلم سس مدسبتل6ّ مكتسب هت همس سس د شح سما 6 د ل- ب ب : سب عدل

 1 ا عل يسم هيام

 ةعيبطلا نال دد دم درو ماعطل ا كرت نولع اهيفربصت تلا تايمحأ | ىف نوكب امكدر
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 ةديدم ةدم ءاذغلا نع تائاويعلا نمريثكو ذفنفلا و كلدلا نششسانك يد ١

 لدب ها او هجاضناو ا اهنا دبا ين نالءاتشلا ف

  لمسسسسللا مس امس ل سسصخسسل مصل مسسسستسل هسسشسلل مسسسسشسلم سسسلل  سسسصصشسام سسشخسللب سس تسسسسس سلا ب

 ةوفلاو ةوهشلا يا تضهن ءاذغلا ن مه ع عوش لمعتسا اذاف ةطقاس ةو غلا لؤكتادتو لاا

 0 يمان ل ياا الا د كيل ادو ا

  سسسسللا سس يي سس ب سس سس ست سيسي ص سس ثتوييسسيبصجب هي تنهش يس بيس بج سلسال

 000 درغن يأ هنع ت - ا نوكن ي لا

 ةدعملاى لا ةيئادعأ !ةيدمعلا أوأ ٌةوَقْ ل ا كون هيقيرارخل ا مقاولون

 مهدي _ع د ده نم مسي سس سب سبيل يبي سبي إس حيي ب ايس إس سين سس

 ٌةوهشلا ةلق نوكت دقو اهنذاو ينل تنوعشلا لا ل ادعصت ناديدل ن ردقو غام امدلا

 هب دسد نآوه ءاذغلا ىلا ةجاعلا نافانرك ؟نأ امكةعدلاو كي | ا حج

 كيرشلا ع ع اطقنال نوكيدقو ج راخ نم ءاذغ ىلا ينك ” مل للا نكي ملاذاو للحتيام لدب
 نيل تتم يهشتشتلاللا تسلا 2 ب اسس

 نادقف ببسو ةبرش داتعملا بارشلا ةيرطعب ياهتيرطعب ةوغلا شاعتنا نادقفل ةن.ايم ءأ دعب

 ءاذغلا مزلبامل نوكي دقو بار ثلا برش نمةلصاعلا ةرارع افي صان أمهضهلا

 ا "!لاق ةوهشلا طقسن موههلأو و مومغلا عيمجو باب ذل: ةرثد 2 ل ردقتسم نم

 ةيواخلا و ةيناوهشلا ةوقلا ثوم هببس نوكيدف نب ةيناوهشلا ةوقلا قعضيف دبكلا قعش هببض

 ىلذ يدّؤيوج العلارسع درا ذهوريثكلا 3 ذلا فالتخا بيقع ضرعيامك هلك ندبلا نه

 0 الأ كلذ نم هرش و ةنع 2 اهشااةيلا مدقت اناذاعتش هي كد ذغالا هيلع ضرعي َّتا ىاا

 : رثك ند لل ل ا و !يف ثمطل |سابتح او لمحل السل د ىهشل !نالطب ض ”رعيدتو اميش ع

 ةوغل ا!للعي ىنح دربو أرح يف ءاوهل | نماطارفاهببس نوكي دقو مضهل ا داسف هل ضرعيام

 طوقسو دربي رجه بارشللا داتعم ناك م كلذكو للحتلا عئميواةدربباهردخاو !وارحل

 اهنيعب يف ةوهشلا نالطب بابسا نا ملعاو | اد كرم قع ان ةنمزاا ضارمالا ىف ةوهشلا

1 

3 



0 

)80( 

 هللا سسسللل مسسسللا سسسطسللل صصص تصل تسب

 1 0 اسس م اللا بوبر حلا از ةرهشلا لهل و

 عامتج |اهن :الطب واذ و يش لا نآصقن اندم امل( الكرم! كاعسالا ةلباقم. امو دع ّك دعملاعجو يف

 ةيقنتلا نم بابسال ا ىلت داضي امل معئسيرخآ ببسو | ة دعا فعضوا اهيف ةدسافط الخا

 ةلقافلاو 1 20 أ
 ايي سس يس سس و سس سس سس سس سيسسسساساا مايييسسسسا

 دمي رت و 0 8 5 ا 28 ءارغصل أ 0 0 كن 0

 : اهلك ذه موثلاو 0 اشل |ءازمصلا اورج ؛بكلاو عانعنلا عم للغحلاوا درول ايذختملابيبزلا

 حمس هه دس سلس سن سلسل سسسسا ا

 نمو ىاقامسلاو لج 0 أو لع عرتمكلا 7 مخلب ةباغو ةدو ربع مةوهشلا ناصقنن اكاذا

 اصوصخو هعلاملا ىمسلاو 56 املا ضيبالا نوتيزلاو او اهلكت الل ةملاو تاروكذملا ةذهوع ةكاوم :|

 ةوهشلل و دع نارفعزلاو ضبقلاو ةضومحلا نمامهيف رو رعزلاو قبنلاو ل اواليلق يبوشملا خيرطلا
 ةيودالاعيمج نوكي نالت 0 14د الرظن هيف هيف :.![لوابلاةيرالعلا د اضملا هترارحعب - اهيطقمي

 . ةوادعنوكت نا ب جيف ىل ذكس يلو اهل الا ياا راو

 ٌةوهشلا الطب جالم ينئبشلا لاق لاقاهدحو ةرارعلا ريغ ةرخأ ع ىشبوا ةيصاخلاب ةوهشلل نارفعزلا

 للقيو ة دم ماعطلا عندي نا ةبلاغةرا رحل الا ماعطلا يب نمل نا دولا تالملا نم اهتلتو

 ئغنضل هتوهش تاطقس نمهب مدل و هيف امض و ماعطلل طشنب وقمت كهني و 4ك وذ شعبي لوئح

 لخاوعرج' ناو عاملا مسلا ءاثيشوءاملانوتيز اومعطي نا ٌءجزَل ةبطر ةداطو | نيهق انلاك

 0( كاملا اما قيال 1 اول كالا لمعلا

 ىم ليلقلاو موثلاو 0 000 و له 0 لغلاو

 اود دلا 000 | هيو دال ايثيز "د دعما مذ فىاذعمىقنيو ٌةوهشلا كعبي افيايماشلا» انيصلاو



)801١( 

 مرق ةيودالا سو ليبخترلاو ضييالا لفلفلاا و لسعلا ولج تسلا رشق ل

 بلقت نم عنميو ةوهشلا قيفي اممو حافتلاب نختملاجرفسلاشراوج نومحو راح جاز مهب نا

 هرشق عم ضماحلا امرا قدي ةفصلا و ذهل ولع عانعنلا برام اعط هتدعم ل بقت ال نمم ةدعملا

 ركحسلاو !قئافلا لمعلا نم هودي سنع املا را صع نمو ءزج هدر اصع نمذخ و يو

 ببس ىث احلا( ااماوةقعلمقيرلا ى اعهنم ةبر ” ورانلا ىلع ء قئرلاب موقيو ءزج ىصأ

 هدلص | امبرف ةرارحلا ١) لامعتسا هنم عفنيو ةزيرغلا توميالامردقب درابلا ءاطلا نم برش

 ناكاذااصوصخو درولا نهد عم نامرلا ءام يب ب و دال هلا قنولا

 كك عفان هيواغالا خيبط ناف دربلا بسب ماكحلا اماو ا كان»

 ىجن دوفلاو لذ يفةعفنملادي دشدناف موثلا اضياو ةصاخ قايرثلاو يلف الفلاو قينعلا بارشلا

 ملباهلاو نورملا جرتإلا كل ذكو ةراعلا تاشراوجلا عامج] يل ةقفاوملا ديدش

 جالا م قو اهنافسرو اجأ اباصوصخو تاديمكتلا مهعفنتو ئبرملا ليبجنزلاو يبرللا

 لع برغل نراك ليجفلاب ع يا اقل ا تيس نت اكخلا'الفأو

 طاخوا ىرارص طاخ ب بسب نئاكلا اماور افسالاو تاكرسلأ هنص عفنيدقو نرفملا ىللسعلا نيبجتكسلا

 اينومةسلاب نيبجنكسلا صصريخربصلاب نيبجنكسلاو تاجايلهلا نم ير د امب ع رفتسيف قيقر

 نيتنسفالا يبو ةقيقرل اطالخالا جرخاي ذلا عوقل اياضرأ َح اعيو ةدعملل داعم اينومقسلان اف

 بيد نانهسفن غامدلا ةكراشمو س حلل ل صوملا بصعلا ةكر اشمب نئاكلا اماو اما راه اها

 دبكلا نم قو رعلا صم ةلقو ىئاكتلا ببس ند اكل |اماو ةيوقيو غامدلا جالعوحتونب نا

 يل ابل ماو تا تملاب قيرعتلاو هل دتعملا ةضايرلاو مامحلاب ندبلا لغات نا بجيت
 ' برشألاو؛ كلا ىف دصقلاو ةادن هلا ةضايرلاو لدتعملاىشلطا ت تاطقساذا نهتوهشريئيدقف

 .ةيذغالا ضرع ب درا ةدامل ةلصمل نادل ةوقلل وقل ي ناحيرلا قينعلا بارشلاو

 دوعو كطط مور دنكةوهشلا باهذ فانص ارثكأ عقنياممو عب طن و ةفارح هيف امو ةذيذالا ظ



 ةوهشلا داسف

 الع

 (ةىم)

 اذا اهيادمضاذا ىناخيرلأ بارشلاب لجرفساا ءامورانلجو ةريرزلا بمصتو كو
 تامومشملا بيرقت ج العلا يشغلا ىلا ةوهشلا طوقس دا اذاو سبي نم نكحي مل

 يىبوشملا جاج دلاو ةيوشملا عيض ”رلا يدجلاو نالمحلا لثمضيرملا ىلا ةيذغالا نم: ذيذللا

 اهفعضتواةوهشلا طقست اهناف نمسلا اصوصخو اه هرثك يما ناهدالا لجن .ٍ أ ملعاو كل ذريغو

 قافن الاتي زكام ضبف ةيف ناك ام اا 0
 ولاهم هي زر الع لذ نركب دن ةرهشلا دان لاق يبس وهنا وعلا نفد

 00 ااخم ةدعملا ىف ئيدر طلخأ ةوهشل |داسف نوكي دق يما داتعملا يعيبطلل

 | نيضو هل افشا ْ ١" نأ ةعييطلا ق: أ قوشيفاهري ِث وةيديدص ةئيدر تابوطرة دعللا ف روكي نالتم

 ةوهشلاداسفوه يهذلا ضرما ىلذ ءافش ليصحت ىلا ن دبلل ةرب دملا ةعيبطلا قوشنت يا

 طاخلا ىلذ دض دارياب ىلذو ةوهشلا داسفل ببسوه يذلا ئدرلا طلخا! ىلذ ءانفا ئلاوا

 ىنيطلاك داتعملل اغل اضم ةدعملا ف يذلا عود رل | طاخلا ىلذدض يا نو نوت يدر

 سابتحال لماعلل ضرعتدقو عيشلا لاق ىل ذريغو ضيبلاروشقو م أروشقو ملثلاو أو مع مسقلاو صعلاو

 لو ةئلث نيريش نم. بيرق ولا لكل ذوةائرك ذ اص هيف ببسلاو ة ذساف ةوهش ثمالا

 نوكيال مث طاقسالا ةيلع بتي اءاش نا هلال نينجلا ءانغل ستطب اهنم .ثمطلا نال

 ثمطلا نم سبتحي ام ل ضغيف هئثجرغصل ريثكءا ذغ ليلا ةجاح قولعلا لئاوا يف نينجلل

 ءاذغ لضف ولا اجاتحتم نينجل ار اص  ناف ةدعملا فو محرلا ىف لوضفلارثكت و دسفيف ةجاعلا نع

 مخولا ىمسي يذلاوهو ةوهشلاوذهتلقو لضفلا اذه لقرهشالا نم عبار لاذنح يلذو

 ١ 0 اء ضماحلا 000 ولا مار مالا

 ١ 00 0 1707 يالا لترا كاملا |

 َ 9 أ رويدتلا نم رويشلا :011ىمنلا لحام 1



 ا
 رمحا أيد ول هيف سل ءارم امهيلع برش مث نك الكؤيو ىنيبجنكسلا ىف ْح وقنم لجو َ 570
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 ةرمواىن بث رهرهشلا فر رركيو 5 هيوم لوتس ريجرجل رزه و قرحو كثيشو و 6 ِِع 5 | 4 : مم و

 0 ٠ 7 0 ١ : .٠ أ 0 6.

 ناغضمب "د ١ | وك انو ى امرك ك وم ك )د نا أهم 7 ثرح 7 وع للملا ىجع* لمعتس 3 :

 دد دشوه طولبل ا تيفح ةيكرألا ةيودالا نسيب نر 5 م أءظلا دعب و قيرلاى لع

 كفاغلا شيشح امهر درشع ا مهاردةين امثطولبلا تفجو ذه هتخسن يذل ال ثم ةعفنملا

 1 نزح ءاجيو اطر يف نبطي و 0 و نامهر درم 0 ارخذالا لسا مهارد ةئس

 نيطل |نم ةباين عم مهعفتي | تاما م !اوتم 5 ادا ةنلت للطن قللت 3 موي تاكلز لوقسيو 520 |ىقبي

 ىلذكوادج بيع ءواوخأ الا لفل اوةرا 6 انهو و ياسلا مدنجز و جلا

 فص لوقبب لوخح عبط َْق أو 1 مث صفعل ا ذيبنل ٍ نمذخوي ِن مهل فرد لل ازوللاب

 0 الأ ف 5 ةامعتسي دع امو اعوبس | اقر ١١ يلع ني ١ ةسئو ليغصيو 6 لطو
 قئكسفت

 دع دردرب ا غلا ن<ئلوسلا مال اور را رمل 8 !١ةيذغالا *شمشفلاو طو ايهاش ةلاوسمي

 كت“

 درلاو

 ملل |ننم لطر عطقي نا جابريزلا ةعنص جاهنملا بح !لاق را يدصرمل

 بصيورشقم صمحو ج ريش و يندر : اطق | ةعم لعجتو اهلص افم اع ةج اج دوا اراغص

 رمخ لذ نمللطر ىقىصن هيلع حرب , مث هنوذرذخ و" لو اغاذاف ءاطا نم هردغيام هيلع

 يغني ولع أر شقملا زوال نم ةيقواو دز ربطل ارسل او ا بالج نم لطر عبرو

 ةقوحسم ةربزك مهر د ح رطبو معلا ىلع حرطب مث نص يف درولا ءامب لل عمم فادي نا
 لليمين خب اشملارا نمر سالو اير نار فعزلاب غبصي م ::لايقشو اوما ةلاوسمم

 لعجب ال نا ل والاو لوقااناو اودرو 0 2 2 زكا عم وءمجل أ قاانا هه هلا امير هذ 5205 ساخنا فضا
 ةهيتيسدب كي لي دل دس

 راهنل تع 0 | عض دنع 4 ةينه ن ةيفأم 0 ديلا :

 ا مسلس اب تي يه. سشد-دلا ا دسيسسلعل مهبل مهلسلحلادااااعهخغطللطل سس سمسا تسلا

 ديل رشق نم يك ل 221001110 2 7 آو جل: ا

 ثمح

 5 ذأ



 ( ةالاع )

 نيب ميال وسما عا /ٍ ءصن ا أبا 5 01و سابل ,دىدنثار اروكذملاو نه

 .ةالوشلا+ نم ةدعمل ا ءاقن لمص م ) يا قن م نك لا فايطلاو ىلسعو !يىركس

 للا للا يسبب سس يي سس ل ل لس سس

 م اكو دوسا ملول ىهر دارقيف 0 ايابرخآ اه ليسا 1 غرفتسا ثار وعل

 ب ل ملا لكم ووظنر 0 هو جلو

 ممششسع سس سسلل سس سشسسب_ سس سسسع حساب: بسننل_ 2 سيسبب ببسييسس سس” متسبب مسا بمسلسل

 0 ير اكله الا 1 "عا را ل

 لمستسيو ةدعملا سماعي رسر دحتب الملا ابكا )وبك بيع و سطر رلا ايزارلا ير -

 رثحبو اهيلي امو ةدعطا ى نم ةئيدرل داوم مج عالوواهب |ةءيبطلا وةرارخع -/ اهجوتنلاليل

 ينبملاءان ءانب , نولع ضرملا اذه يفرثكيوا لع اغل الل ينبملا» ءانب ىلغ ضرملا اذه بحاص يا

 ءاوخأ الا! رومكحلا حلاو مطبلا ىلع يا ىلعل اأو نوسينالا و ىكطصملا غفم لوعفملل

 ةوهشل هلا لاقا اهيف ةدلوتملا حايرل 00 اهنذل فورااج اوةدعلا ئو هم ]ىلذو هقير علتبي و ةيباك وجيش
- 

 يكل ند يي امغلبوا ءاد ءاأدوس وس ٌةدعملا مفع 5 ١ 5 ىضداخ الع اهروط ياكل اعوجاضي |نيمسيو ةيبلكلا
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 نيل كولا وم لرتت :داح لوا اونوأ ضم اح مخل د وأ ةضم اد ءاد وسام ١ ضما كارلا

 ءالخ ةدشو اهل راق لا نع زكام رغم ةرارخوارابك نا ديدوا ةدعملا مغ

 تايهحلاو دلل الا علا هذه سبها ا :ك رييشلا لات للعتوا غ١ اغ ارفتساطر لا

 م و كد 1 طفلا لادنلا مو ديفن دمع ىف لك البا ةوقل !ى عضل ض رعت د و ندبلل اذ ةللحلاول )وات ل

 قعيتستو ىللح ةدعملا مف يف ةطرغم# ّر ارحل ةيبلكل ا ةوهشل |ض هرعت دذ 9 ل 03 اداريا ىلا ق ةوشلا

 اذا عوج: لاودالا ضعب فو شطعي رك الا ىاذهو عئاج هنا ام دو دعلبا مف نوكيف لدبلا

 ةرارتحلا ناف هفار طا يفو هلك ن دبلا ف ةرارحلا طارف وهف رثكالا ىف عوجلا اماو هليلحت طرفا

 قاعتاو ل انا اهناذ بط مرطا تالايسلاو ءاملا توتشا ة دعما مغب تصتخا اذا تناك ن أو

5 
ُ 1 

' 

1 
١ 

5 
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 ىف اقتلاب ةدعأا مث لى )| ول لوثح صم دعب ضد لا قورعلا تجوحاو قالك ِن ديلا



(2082) 
 ١ نادي دلا ببسي نوكي دقور داتلا فك ذو لكارلاو ملزاو نان ماضيا ضرعد دتو عمتجملا

 ةدعملاو ىندبلات تكوتو تذنغا يااهب تزافن اموعطللاى ١) ترداباذاو انكلاةلابطلالا و

 اضياو ةدعملامف غ دع اح مغابوا ءادوسأم | ضما مك : 00 هدم 0

 ةكرحلا نال ةوهشل | انك 1 5 يف تنل انا ةجزل ةاا راس حا ) دو هعيطقتب

 ةفاضالاا انها !|اهنه دشا ع ءف لا ١! ىلا نوكت ةجزال اطالخالا ذه لوصخ عم

 ارحل اطا اسينال ةعبات ب حت ابو 0 هر هيد دحو ةليلحث طر ل عل عوج, فا

 ا دب تومو 0 00 لك دأتيامار نك ةيملكلا وايش 4 هع ١

 مديسسسلا ارا م

 ل ا نك نع

 واعل !فكازش 0 5 مياتق ضء اح ا قفيرح كل 0

 يتتتا_2ٍش 2525252 22222 ت2 22 22

 دو دما غلب لل ضفو درب نم ناما ماما اوسيشلا لاق ةاحادقا قيرلاىلءافرص قينعلا
08 

 كيم لك ساو تبادل كيف ةصوفعال يذلار .ثكلا بارشلاو ننس وا 2 رغما

 هلك بارشلا اوبنتجا نا بجيف لاهسا مهب نإ وكي نأ آلا مهلل أمه !جالع عفناهناف قي ولأ وع

 سضيبلا ةرغص 0 ومعطي نأ بج أمم و مهل اهسا 2 ديرب رم ا و مهنيبلك ديزي ضب اولا ناف

 0م ماعطل | دعي ادجةيوشم ' نع أو ددوبد 3 بحت و تاث راوج مهل لمعتسيو صخفع ١و ضماع |

 مهل ةعفانلا تا موطشل ارااولا جسأ مهب ناكا نااصوصخو كسمراذلا شراوجو يز 5 اك ةرطعلا

 ةكسس احلا ةوقلا عض نع ناكل امام اراصايا قيرلا ىلع ءارضخلا ةبعلا مهلبر 0

 جازم ءوس ناك نسا .:ككو يه ف عضن دقفدربلا بيبسدرثكالا ف فعضت تناك او اهناف

 جالعلا نمدضلابلاقيو جازملا فرعتي نابجي لب هطاغتسيو اذه كني نم لوق لا تفتليالف

 قالطنإلا ةديدش مهنعيبط تناك اف ادج يبزوخلا مهعفنب ءالئهوةبوطر عمن وكي ام بلغالاو
 تافارفتسالاو تايمحلا ب يقع اذه ضورماماو ءادلا اذهل يبوق جالعاهسبح ناف اهسبحاف

 رز ولاا ند د 9 دوج أع درب ب سيل ىللا تاموسدلا نمةدعملا مث 2 لوثبب أمد و ذغي ناب جبت



 ف نسا

) 8109( 

 ا بجو ريثكلاللعتلا ببسب ض :رعيام جالع ىلذكو ندبلاره اظ مهنم ىف ثكب نأو ركسلاب

 ةدر ايلا ةمعط الا نم نو ذفي دلو كارول كيلبباكل ١ عوج نمعونلا اذه به٠ح اص ضرعتب ال

 ناطخ اماماو ايطووبق اصوصخو س ]لأ ندتن آثم ماسلا كيفاغص جراخ نم قولطيو

 يذغت نأو كر دد لان اب ف ةر كلذ مب اهجرختو اهتيمل و بعبذ تايعأ اوووف دلا كتبسف

 وص بطلا ىرهي م امو درولا» امو دراب الا ء ءامللاىف عو نقلا اربخلاو ةدرابلا ةظيلغلا ةيذغالاب

 ضم اح مغلب ببسب ناكام 111 كيابل هكاوفلا لامن ويلك وما ا امعل

/ 1 

1 ١ 1 
١ 

 مز ان ى].نعلا معطي ناو لفلغلاو اولدرخل أووتعسلا هيف 0 امد انه ص لوا راك أ بردتف

 لمتح# دوق )0 ايريس 0 هلا تءاموس لاو راوللا ووزعت و تاضبلاو

 تاموسدلا ى 0 عأمأ 4د لكو وقد لا لوو 21 6 اد الابن انطللا هلام عريسا دب ؛لهستسا لا يسألا

0 

 مالا الاى لوقا . ل|دصق لك !| ١ اوجاتحا اميرف مكاو تصمد د ءأ د وس بيس ناك اماما اما و

 ١ « ساد هج 00 :

 ل

 ءاضعإلا نوكتف ةدعملا عبش عم ءاضعالاع وجوهر سوميلوب ئمسيو يرقبلا عوجلا#راعلا

 يدغلا حبلا فرعالا ىد انامب هبرو هنع ةرفانءاذغلل ةفئاع ةدعم او ءاذغلا ىلا ةرقتفم ةعئاج

 - : نيل قبزطت اه 50 رقبلا نالرقبل | عوج ي 7 امنا ءاذغلا ىلا ةج اع /او قورعلاولخأ

 زرار ريتك ةرؤملا نط وكل دعب مث ةيبلكلا ةوهشلا عوج | اذه م دقتي رمالا رثكأ فو

 0 ههنفتو ة دعم ا ىلع لني هنال ةدعملا ىف نوعي يذ !اهفثلاو يج اجزلا مغلبلا ببسلا

 * ءاذغلا نع ةهاركلاو ةرغنلا ىلذإضرعيف ةوهشلا ثبميو هب اذجلا اهتوق وعضيو اهيخريو

 اهبف نارثكي ىمثغلا اوةوقلاطوقسو غارفتسالا ىلا جاتمعأ ةيدام ٌةلع هن الرسع ضرما اذه تال

 عفني جابكسةفص ةدبزلا بحاص لاق ةيهشملا ةيذغال ع اوربةوقلا ظفحي نا هيف باوصلاو

 سفركحلاو باذسسلاو مونلاب لبونيو اجابكس خبطيو لجعلا معل ذخوي ةلعلاو ذه باحد

 7 00 اها ل ا رم
 ع اوهلا بلنلجلو ىلذريغو 7 0 ءائتلا و ةفيطللا لد ذغإلا ىطعيو يردبامب ع
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 تاوصاب هيا ل ل ددعو تكس ليلقو خلبنسلاو لرارفعرلاو 0 الأ هكقو عنعتلاو

 عطبو م امح خارف ذوي مثموحللا ع ام لوقسي كيد ١ نآوهغ ا كيص ١ تارعش كدميدو هوحنو لذطلا

 لدوعد لوح شورجملا ىنلادوعل لبوتيو قافنالا ثدزو نومكلان ع عئشو صدأ أعم

 . » . ٠ .٠ | ءوب 4 . 5

 يرطلا ب ا ذل |مطقي مثلجرفملاو صد اعل 5 افتلا ءامووميلل بسسس: ليلا ١ ! ءاللأ

 علا 3 1 تدل كاف عل هذ اةقوذلا 00 3 0 و 4م 0

 مسمسسمسسلاا للا بسسس مسسسسيببل سسسسسااا|ب سس

 سس سستم سيسي سمينا ششي مسمي سس

 00 0 را ا 7 ! ١ ءاملاب

 ةدح ا 1 | ١ هلق !١ةعيبطل د 2 0 أ 0

 مسلسل سس س سا حيي اسس حساس

 ةحوزلل او ةح 6 2 0 0 د ع

 سشطعلا ةرثكجبشلا لاق ةحوزللاو طاغاا نو دطقف ةحولملاب شطعب هنافخيرطلاالا ظاغلاو

 ةرارخلا ىلت ضرعت دقو اهمف اصوصخو ةدعمل اة رارحأ اما 8 دعْلا ببسب نوكي دق هت دشو

 كلذ نم كلهي نينح لئورب الو برشب لازيال مهضفعب نأ ىنح تايمح لان اهنلا ىف

 ادجراحم اعطوااريثك دج قينع يوق بارش برشل رار | ىلت ضرعت دقو بيرق نع

 ا هنلا ينم يارب تروم ا ام اريثكو موثلاو تيتللاك ةوقلابوالعفلاب
 سشطعلا ىفديزي دفور حبلا ءايمو ةحل املا ءايملا برش نم ةرارحلأ ىلت ضرعت دقواشطغواب كو

 ةلاستس الاو لاسغتسالاب شلت ةعطعم هب ده أو ةياو د! ةيديصبا ف ياسو نعال از ةاداو

 ةلاستسالاو عطقملابو لاسغلاب هلسغت نا يلع ةعيبطلا ثححب سل ملا يوشلا لثمف لاسغتسالااما
 عوشلا شطعي دق و قصتليالو ذفني ىنح !دج هققري نا ىلع ةعيبطلا ثحب جزللا لثمف

 دلال از منسيبلاه او هلكا ذه عمج عاملا ىمسلاو 4 !١ةرارسلاو !.ةعيبطلا ءاعت لاما ظيلغلا

 كيمق

 ةطع
 ع
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 00 لكل ٠ وطير نلكي طن وباراس ءارتتس راولحو اعين لاس غليل قاوكيدقو
 نيلكلسا ف ةركذذو اكل !للع نموهو ونبطيل ايذ ف وكي 0-0 ةكرشل

 دا ا د ر ددكجلا نيد نا «ةهاخم تبسي شاملا انيابلا»ا ذه خرم نوكيستو

 000 ا لتلك انه رلكلا هللا كلوش واو نئلطعلا ىكسؤالف قدا لا نوفن نيبو
 ١ تنخس اذ اةئرلاةكراشمبو تمرووات تيمح !ذادبكلا هك راشمب نوكي دقو جماوقلا فو

 1 10 ا .ءالغلاو ئرااواض امتع ىعملاو نخ هانا اضيا باغلاو

 برطقلاوايناماور سلا نم غام دلا|ضارممال اياوكي انتوا ديادش يعش اذ ارا تعقب

 ْ راما 2 2 جاه ام ةكراشملابو ءاضعإلا هذه ببسب ند اعلا شطعلا نشا

 ةكراشمب ناك ام مث دبكلا ةكر اشمب ناكام مث ةئرل | ذكر دي المت وطارتق نيم جام 7 31

 قدلارخآيفو نارحبلا شطعو تايمحلا ىف نوكيامك هلك دبلا ةكراشمب نوكي دقو و مئاصلا ىبعملا

 كو ريالو برشي عوسلملالزيمل تعسل اذا اهناف ةشطعملا ىعاف العسل 0

 ضرعي امكورخآ ماعطو | نعفالا هيفتث ام بارش برش نع كىلذك و تومي نا ىلا

 بعتلاو ةضايرلاو مالكلا ةرثكشطعلا مم ! امموطرفملابرذلاو تالهسملااب غار فتسالا دعب

 اند نطملا ىنكسي مونلا ناف ةراح ةيذغ !ىاع نكي كي ملا ذا اماو ةراح ةيذغا لع مونلاو

 اليل ام | تامالعلا انا نم ىل ذك دي دش سبيو دب دش سشاطع ضارمالا يف عمنجا

 ةدامريغب وا دام عم تناك ةءماجلا باوبالا ىف ليق امم نيب دقف ةجزمالا ببس ةنئاكلا

 لديدقفد دسلا ب بسب ةنئ كلا ةمال ءلاواهن ايلغبةي ذّوصوا ةولحوا ةيقروب ةعلاموأ ةوم ة داملا ثناكو

 امكلب ءاملابرشهنكسبال شطع نوكي ناف سطيباي ذ بيسبةنئ املاةمالعلااماو ةعيبطلا نيل يلع

 نييواستم نيمز التمر وردلاو شطعلا نوكيف شطعلا دوعيو ل وبلاجارخا ىلا ج وحب ءاملا برشي

 ةكراشللاب نوكي ام ةمالعو بابسال' كلت م دقت ةروكذملا ةشطعملا بابسالاب نئاكلاةمالعوارو د
 مونلاو هم عفتني قرالاو درابلا ميسنل ا هنكسي هناف بلقلا و ةئرلا ةكراشمب نوكيام اما



 (ه01)
 وكي مق كيف ديزي

ي اريسي ءالا صصمتب
ه ةنيكست يف غلب ١ أريس

لااما جالعلا#اريثك .ثك همع ن
 يبلق

 هادا .ءامو ل دايعلا وءاثتلاو ر ايلا ةديذللاة درابلا بلا سن او ,رلاف ةئرلا ةكراشمب يذلاو

 بلاقلا ةرارح لدعي لو ١ 5-0 تاروك ذملاةذه لاثماقا انشا تكتل ارك اوفالغلا

 بالا .ورنرلقاو لدم تار لت ايا ةيرشالاب بلقلا درييو ةئرلاو

 ةئرلاو بلقلل ضراعلا راخ "1 جازملا ءوش جالع باب ب يف هجالعل ةروك ذملا ةدمصالاو ةيلطالاو
 ىلسعلا نود يركسلا يا نيم لييكسلا 6 ثب نيطقيل وذ ةيلاوفلقيلرزب زيويرياس اواو مل أيدعملا اماو

 ةكركبل ركملا يودتلا علا للع ص 0 اداب ره اذه و عارخ ةلاورايخلا وع وءاثقلا ايري 3

 ١دجاضيا ةعفات ةيضمادع نا لا ارمي همس يعدد !نيرطعلل نب ٍركست يف يا

 مسالا

 نفسا قراح يبس نم ثياحلا طعلا ياراعلا شطعلا ىيحاداو بانلا اذ
 مسلم مس سس: ببن ”شنس بسلاسل

 لخ ١ أي ةاقبلا ارزب نمرثكيلف رهظا اذهوراحاو املا 0 ١) ىف شطعلا ىفيخا ذا اماو خسنل | ضعب يفو

 اكل هدانا ا جزلوا لوا ظيلغ طلخ نع ناك امو يهر كسلا نا نيبجتك 1 بارشوا

 ناك نأو هلا دلو هيفني .هعطقيو طادل !كىاز قفريل كلذو نوسيناو سوس قرعب بالجو

 عوقلاباهفام اةيمطس تلم بجو الدال
 ناب لك مش درادحا واهدضه يفرب دةفصلا ةذيد ةيذغا ى 0 لاهسالاو

 ءاملا لاس 0 1 اري اريثكو ميسنلاب ىلا ءي ةئرل ١ شطع و دضل !اب جلاعي بابسالا ند

 صمح ا 1 اابلا ءا ءاسم ن احم مدف مايصل ١ ا اهلا نو درابلا

 ىنذل شاطعلا ىلع 6 رفتسماربصيل ون ناش طع امهناف : صمحأ وو أو ىولفابلا ايلا مريع 3و تيزب الد

 | دجادرأ ل ا الوذعف داريثكاب ارش ناشطعلا بروش الو همنكد لعاوتاو أ لك !ا غ ارفتسال | هثرو

 ىلع ةطقسلاو ةمدصلاو ةبرضلا غلا لاق مث شاععلا اهفعضا ىنلا ةةيعضلا ةراوحعلات وميف

 ًارهتي ىنح ةحّن ارلا بيط خ وبطمباخوبطم يماش حافتذخ وي كلذ نمعن اند امض ةدعملا ١

 ا ةتسودرو مهأرد ةينامثو نذال هارد ةرشعب طلختوامهرد نوسمخ هنمذخُودو ع انقدي مث يبطل ىف

 جالع



 هنالظبو

 جالع

 « ايوا

 كشيور“ ةفيو نسوسلا ن هنونطاخب و ور دعم !اقرؤو 1 5 ناسأى ْ اراصعب عيمجلا 0 ها

 راعلا ىناح ىعض جاز ءوسلانوكيدنالا :الطبو مهلا أامصقن د لقا ام ايا ةدعملاِث يح نأ رظبل ئ

 الكاب وا راى افلا نك :طولأا طا رثال قيرلا 1 هيرشي دراب ءامب مهضعب ئغشب امبرو

 لوا كارو يو ستما .هونأ زوز دلع 6

 ناكناوراعأ أجازملاء وسي دعبل 50 : ولا طر لادزابلا 0 درابل نانا نك لم ءابطالا

 ٍ درابلا جازملا ومس اماو اصاو ةرارتعلاب ؛مضهملا نال كلذ دوردا انليلق كلذ دى كل ىضهلا ناصقنل اببس نوكي

 دحأو لك غلبيالقبطر' او سب ايلا اماوهفعصوا مضهلا مدعلاببس نوكي ناب نيلواوهفبطرلا .
 حيمجأو مضهلا فررض 00 هتيفيكلا لا دعا عم هنمرهظي نارمالارثكا يفادا تاه
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 فعض ايسسسلا اقل 1 عيمجلو 3 كوع هن ءوسل نوكي مضهلا ن قاضغن يا ةوهشلا ىع فقفعصضدب نشأ :

 د 11 1 دقو ىلذب بابسالا بل وأ دعا مرج ياا همرج فعضو هر وكذا ةوهشلا
 مت-سمن-لل لس محلل

 رمخل أو نب اللا: لامعا نه ءيلوكلا كاريكا هتشا ماعطلا ى لع لمئشي الف ةدعملا ىلع يا

 اووف 7 و اهبيتعر تكلا ء ءاللا برشوراح سماك امهنمدح اولك نم هريثك برش *ىع يا

 مضهنب نام مآ ء 0 هالاو اجلا قلما "نعل | !يلط ىلوكبافك

 3 اضهنالا ضعب اماو 5 انا اضهنا
هجوم قولك بك !ذو مضهلللا نااما و

 ١ ثئنيح ةثاذ - و

 مضه لك يناذه نوك دنو دس اف بيرغرهوج ىل ليحتم# نااماو هل اع ع! قبب نأ اما

 ناطرسلاو يمحلل ا ءاقستسالا ضرعي ككل بييسلو عبارلاو ثلاثلا مدضهلا ىف لوح

 1 ءاءظَع الا 4 قرح الذ ةءبطلل يال ايت مليك ربش مم دلا نال ةلكاذيل برجلا و قهبلاو

 رمالا لأ الصا أرمتست ملاذا ة دعملاو اهب ههبشت سحب الف هب ذتجنوا نشنيو ىنفعيو هب كي ذغتم

 مل د: مهشس د م <, < سيم ل

 مم سيينا سس سس  سسسبلم سس - اي مسا هس ساس سسسسسسسللا

 ظ 000 ظ كي رت عمل مضهلا

 بلا ةبيطاو ةيعيبطل ١) ىوقل و مضهل اب د رض ءهوهواين نوماس هيف نأذ لوطا نود ضباقلا

 ع
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 ردوا جاف ثراوجت لأ نيس دحاو نكي لعد أنتي كل نرقلاو نيجكلاوو ئكطصملا عم ف ؟رو ةعومجم وأ !دارفأ

 صارق ةالان .رمو ةبوطرلاو دربلا ةباغ دنع كل نو.لفنرفلا 03 و ١ ل ل

 بيلا مبلل 1! صرتي رق و 5 ازملا ىيبسدح ]ل لواع ريبكلاو ريغصل أن ط هاا ل كو رف توا نقلا

 ممم سس سس ساس _ سسسسنسل همها هل د الل

 1 ؟نامنا و م.خهلا ةيوقملاِت :اةوفسل و موريغص ١ 1 0 ا!سير لاير ةلابلرص صرغوادو اذالآو

 زكا الف دعما ةبوطرل ةغشنا ة دعملل ةيوقملا ةبكرملا ةي و دالا فانص ارثكا ج العلا اذه يف

 ةدوْط رلاودر ل | تسبسي ضرع يذل م وصخحو هلا | عض بي يوه ةنمزمل ا ضارمال | حب 6

 وتس مب سس صيصسسصسس سسصس7سلم تسسصللب تسسسل دسسسس

 : دحاو لكن م در ورزو ةسباب ةربزك ةدوربلاو ةرارحلا ىلادتعالا نى م بيرق فوغسا ذهو

 ع دعبل ج :ىكلاراشاط 0 هلا اوال فظل ه6 را او اوكا ١ 00 هو ليس مه د

 انهن قب يديدوزخ 0 ء نزو اع ياذب 520 ةثم كي ذع مهرد عبر دحاو لك

 00 َّث 0 رس كح ودحأو ناكل و يي هركس ىن ييلعا جسنل !ضغب فو ل اب لمعتسيو

 ةامعتسملا هيو دالا نا بيكارتلا لوص ف ررذ : نق هن ال داي د# سيل خيضو ولا اذه يف امعانةل ةلوق

 اهتد يف غلامي النا بجي ةيشراوجلا ةيودالا ةلمجلا فو ماعطلا مضهو ةدعملا ةيوقثل

 كيف ١١ كلان د ف اذه 2 نع باوجلا ل ةمع : روغ ةشد رج ن ةكيسر لوو )ءالا لبا يقدح و

 همها او ةوحنو انوهعم بكرملا ءاو دل كل ذ نوكي كثيبحايسإنم نؤكياملا

 جدلاو ميرارفلا مح ل وص انغلا »ع كاس إن ةقوحسم هل نفط نوكت نأ نو الاف فوقسلا

 بشيلارج > قيلعتو ةرهويغاملف ام ةسبايلا ةريزكلاو ةراح 117 انتل طورت زب« ةنجطم يب دجلاو

 كل اعئدللا اهقلخ ىلا فب ثلا ةيص اخ انايشا جوا ند عفنيو مدهلا ىوقي ةدعملا 0

 -- 0 اةروصلاو ةيصاخ كاب لاعفالا لعفت ي .ل يو دالا عيمج يفو ةيف عضدوو

 يغبنيامم دال لو ]د ميغ ه اهل ا ةوقلا نتف !تفرصتةنخمف ا 531 روكي نابءاذغلا ن ١ ضال

 للكس 00 3 اسغلا ..فلا عيرسوا أ - ةدعطاو افيطل ِن اماذا ( 00 نايل اذا اعئا قرتحيف
-_ 

 مهمسسلالا

 دانسفلوا سيماوجتلا جلو ةأمكلاحالصلل لوبقلا عوطبوا حوخلاو ملم اويمطملا يللستلاستسا ةءرسلوا

 ومق

 ءاذغ

 ا



 اع مضهل |
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 5 ل 2020 سس يس ذأَط 1غ بيف

 (١ اقفل نالوا هجارخ أ اولوالام اءطلا ضفن دعب ةد انعم ةضاي «نابكلَو 5 ونو ادريغ نم ةيقبو 0

 0 ا يكف ءام برشلو | ماعطلا نم ءالتمالا ىلع عامجأ 20 هفينع

 هي سس سل لمجلس هد ششس املس بسسس سس تس. - سسسشش ٌسجيببإب ب )22ب إس لس .ح-- ..لابا21-]س]ْ” سنسد -جلا

 1 حورقواحايرلواء اذغلا قرتح :حيف طارف ابق راح ن وكت ن اب ةدعمللا ىف ببسو ١١ دج ةيلع ةدعملا

 ذليل ي ايلا بصتينابوأ ىاذلاذفلا مدين هاذنلا اء لامتشالا ةدوج عنمت
 مسلس سس سي يا جيس سس اا ااا حسا

 ايقارطلا باح ال نوكبيامك ءا ذغلا دسفي يوا دوس عيب در طلخ دبكل اوا لاحطل ا نم

 ناباماو ضمح# ناب اباماو قرتح ناب 1 اءاو نفعي نأ : امأ ةدعملا فدسفي ماعطلاو نيشلا لا لاق

 ماعطلا ن الام !ىلذ لكو ةداتعملا تايفيكلا نم عوش نا ةبوسنمريغ ةبيرغ ةيفيكب سنكي

 0 ىلع اطلخ نالام اوهيلا لاحتسا

 ول | نود بالو طسبنب ال دعملا لفسا ىلا اهسار اليلق ناكا ميرو بسنري الرثال ارهاظايفاط
 000 يوفر الا وهارانازا 7 ماعطلا ناز املكف ة دعملا مف

  سميسسسسلا 7 سس سس سس سس ساس

 ةعقاو دذس اهابقتسا نيح ةعف دطالخالا يبا تعجارت مثقورعلا ىفاذفان م اعطلا اذه لثم

 ةيوارغصةدام عموا ةدامالب هب اهعمذافنلا تأتي ملذفانملا ةوجو يف

 ةمعطالا اهيف تدسفةروكذملا ةرارملا قيرط ط نموا اهيفاه دلوت ةرثكلاهيلا دبكأ | نم بصنت

 ضارم ١ نئل يدوي دق مضهلا داسف نا ماديا ربل ةظيلغلا ةوقلا تمضهو ةفيفضلا

 نسال خبشتو هضارعالام ماوه ناب ككلذومتلو ى ةارملاو ايل اوخملا لاو ع رصل !للثم ةئيبخ ةريثك 2

 تا فاربكو وخلا م وتسنابب قلك ذنا ةضومحلا !ىلاولو نيهان وع

نتجاو ماعطلا داسفو ةمخنلاو ومص 4 !فعض يفر ركذ امه مولعم جالعل ا ةكح ماعطلا ناسف
 ةيذغالا با

 جبشلا ل اق هيذ وام عفدل ة 8 دعملا مث ةكرحقاوفل اوغلا قو ةلاحتسالا ةعير سلاورهوجل اةئيدرلا

 عيمجو |3 دعما مف يف ناك يطاسبن اننبن نادت 0 .دابقن | ينشتكةبكرم ةفلتخم ةكرح قاوفلا



 ( 8م )

 ةعفا د ةكرسلادادعتساو ذولا نماب رد منشنل اب اهنا ذ ىلا عمتجي اهنم ئرملاو ا اهمرج

 ةكحرحلو هجو نم هبشي دقو بثب مثرخأتيهن اف بشي نا ديرب نل ضرع ام لثم اهولتي ةيوق

 ببسب# دعما مفل ضرعي :رثكاو طاخل اعفد ليلا باجحلا و | ةئرلا ىف وكب ئيذلا لاعسلا

 اهمف لمت ال ةسب اي دعملاتناكا ذا !صوصخذ وه ببسب جالتخا ةدعملا مفل ضرعيامكذؤم

 هرحأو ادي دششلا دربلا ف نيوف اسملل ضرعي امك ه نربلاما | هيذّوية دعملا مف يذؤبامو عذل ندا

 هظلغلرا وودكلا# د كوبر ةطرغي | ةبام لوانتوا وا ةقرحملا تايمعلا ىفامك# دعما مف يذوب امر عل يا

 0-0 مع نع فلز ىلع نقد ال و 0 | مغلب نع ثداعلاك يذْيام ظلغل يا

 نركب هيوم ١ عن ديدشلا يبا ضماعأا 3 وانو ا ينناركلاو

 ل لا ب سس 722 دلل

 تارت قرات محلا ب يقع كلذ نوكيامناو أو حشم سبيلىىذالاوا قاوفلا يا
 لوقنف ةدعملا مف 9 قع“ اي ىذا ببسب قاوفلا ث ىدكفنام ليف 0 لاق ل

 0 طالخالا فو ضفانلا ف ضرعي امك ةدربب ٌةدعملا مفل ذوم عش نع اما كلذ نوكيدق

 ضرعي 0 هكا ىضيقي دعأا مث 9 ره ىف مكاسم نرغم 59 كو ١ 2 ابلا ءاوهلا فو

 هدام موزل ةهج نماهدحا ةئلث وجو نم قاوفلا ثدحيدربلاو لافطالاو نايبصللا ذه

 هضيبقت ةهج نم ثلاثلاو لادنعالل ةرو اجمللاهتيفيكب هت داضصو ة درب لوذ | ةهج .يناثلاو

 ةرحب يذوب عئئش نعامو ةقلرلحتا ١ نا هقح ن و وروح ,"ماسملل كفيثكتو

 ضرعيام لثم هعذلي ذم عوش نع اماوة دعملا مف يف ينشنا أ|نم هَ !تايمحلا ف ضرعي امك ١

 دسافلا ماعطلا ليبقلا اذهىرمو ةيدي دصلا طالخالا بابصناو يلفالفلاو نورا لك وب

 بابصن ا نم ضرعيام كلذكو اريثككلذ مهل ضرعي ناببصلاو ةءذال ةيفيكىل | ليستسملا

 ةعيبطلا اهعفديل# دعملا سأر ىلا نيراحتلا ىرارملا ةكرح دنع عقيامك ةدعمل ا مف ئل ارارملا .

 ر أرح نع تدلوت ئرملا ىفوااهث اقبط يفوا ة دعما مث يف ةسبتسحم حبر نعام او فذقلاب

 ُ وكيام فانصا اذهف ءالتمالا ىف ََك وكيامك هلقئبذّوم عش نع اماوليلحتلا ىلع ي وقالةرخبم
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 رخآ فن زوكيايك جا شمدب دش سبي نع نوكي دق هناذ سبيل نع نئاكلا 0 وص ببس نم

 نوكيدقو رطخ نايل دوهو ليوطلا 8 وجلاو ةففجملا تاغار ةئس آلا وهف ةفرعما تا ايهجلا

 لتمف ةكراشملانئ اكحلا ان انكزبو بارع ننداب عفتنيف مكحتسمب لليل نع نع

 غامدلا بجح ينوا هن دعم يفوارعقملا ف اصوصخو ميظع مرو ةدبك يف ث دح نب ضرعي اه

 ندبلا ةكرشب كل ذ ناف نارحبلا تام الع ينواه دعصت يف ثايمعلا ضرعيام لثَمو

 هنال مهضعب لاقن دبكلا مر و يف قاوفلا قو دع تيرقلا فيبتلا جارختسا ىف نمخ دقو

 طغض هيف ببسلا نا ليقدقو اهمف ىلا مث #دعملا ىب امث يبرشع انث | نيلار وص هنم بصني

 ناك !ذاو امهنيب لصت ةقيقو ةبصع يف ةدعملا مفل دبكلا ةكراشم ةيف ببسلا نا ليقدقو هرولإ

 ” طاغلا ف ذقو ءاق نا كلذكوهقاوف لعن !ساطعلا هسفن صصهل ضرعيف ةدام نم ق اوف ناسناب

 اهنلإ يئاجلا تييعلا لما وا ةدعملا مف يف مرو لعاما لد هقاوف لحي ملو ءاق ناف

 غامدلا مار وا ضارءاب امهنيب قرفيو نيعلا ةرمح اعيمج كلذ عبتيو غامدلاوا غامدل نم.

 ىنعلا ىف ةرمح هعمناكو قاوفلا عوق انكسي ملاذ ناةنا لوصفلا بانك يف 0 ارد لضارعاو

 هتامالعروهظبف ىجاز 1 مآ يذؤوملا ف .!فرعيو غامدلاو اةدعملا ف مرو ل ة اع اع لدبي ئدروهف

 ةروكذملا قوام مالعلا ىنم داوملا جتاوالم ا وبتوز خوقلا نم جرا ند يداملا اماو

 ىيغلبلاا 15 اهسالاب مثال دلو ا عوقلاب هت دام مع ردقس كد ,املا جالعل ١ د م دقنللا تاوبالاف

 ٍْ اا دانا نكون هووسسوب سلو والاو نيتنسفالا 00

 دالاوم وقع وأ
 مدسقب ند كت

 ييغلبلا الع
ْ 

 0 27 مميش دس ساانسسلل مششسللب ششي سس | ميس

 02 يرو

 ْ مراح ا دلو ةراح -- نانا هاا ١) ةربرح ا 7

 7 تاز .ننم 0 ل "هس حك اولا طلخلا + وي
 عاشت تشل مسلس مهسسسللعل تش سس ا .جسسل ةشسشسل سس حساس



 تسمم تيصصس٠سال تييسصسسمس يسال نيستا يس سمسم تمم سمسم م م مل سمسم يسمو

 يكطصءودروون ارغعز ةغصل | هذهب صرقو ةيوقملاةيود ال نم هيف امل 8 دعملا ةيوقث [ فيا هيفو

 ديتول كلو لام عبر نوبف لان وبس لام نوراما ليتم عا دحاو لكن ملبس
 نارفعزلا ن ,راصتقن ذو هنا صقنو نويفالا ادةمؤداب نيف اعلا ب يبط || اهيا هينطا نأ كلو يا هضف هصقنتو

 ًاهودعأو ءةوَقلأو ع اجوالأ الا نم لاحأأ هبجوي اهسسحع) ووكلنالذو دالارُد اسيف كاذك 5 وأ دجريثك هنأؤ

 ةظيل غد ا ١ك انا ُس « شاهشخلا وهقو سالوفو و جاوفوب عنعتو و قكسغلأ اروشقو نيتنسفا نم خوبطمو

 تي بهيجعت -- 0 25 00 2 عويطلا هيو ذص

 1 ا

 ويعشلا لا ءاص و 0 6م 00 رزو هسشاخ 0-0

 بارش يا حافتلاو | ةفيعض ةدعملا كل ذ عم تناكلا ذا كولا بارشوربش ابط ليلت نبط أذعي

 ع جرفلاوب لاق ام نولع كلملا نيدلا مف ويلا بو.سنالا ديجلا حافتلا ص ىفنص يحتفل ا حافتلا
 وذل اوه الاقي اوادد ايضا نإ دع نيماعل باوتلا ةييطلاةيوللال الي تدكجلا ف: يوابز لكلا

 هسرغو ناهفصا نم هبلج يذلا كاملا نبدلا تف ىيلا بوسنملا يستفلا قدم دب هللاقي

 لول ولام م اامبرو ,حافتلا بارشب ةلقبلار مد بيلح .وادرولا امب ةفصل|عذهو لع علطو

 ةدلعملا نويفالا نم ةمشو حافتلا بارشب درول اءامب 50 انزين بيكو ل ,ارحلاةدش دنع روفاك

 ١ ١ ا تاج
 سد لل ىنح - سحل أر دخيو ةرارع ن كسي هن ال كلذو ميظع عفن هلن ارفعز نم ةبونرخب

 نمر دشلا لاقي د التمالا قاوفلا نم تحسس يصل

 ارقيف ج رابا برشي مثأيقتيف هبحاصأ دمي نا ئالتمالاو يجوحللا قاوفلل ةعفانلا تاجل اعلي

 لمعتسي كلذ دعب مث ناقن اد يب دنهلا سلم نمو لاقثم امهنم ذخ وي نيتئسفالا ةراصعو

 ةداملا ليلحت ثلث اروما هجالع يف دصقي نا بجياجوعل ببسلا ناك ن اف نوب | ملبلهلا

 تناكح نا لل دلعي: تح ااهفخ اوص ناياذاعت ىناثلاو يلصنعلان بجاكسل أ لثمب اهعيطقت و

 صارقادمحدقو عذللابهيذأت الاعب ا لونحاللق ةدعملا مف سحرا دخاكثم ءلاثلا اوةيفيكا اب ىذؤت امنا

 الد



 ا

 انآ مب رريدسااو لك نش لبنسو نوكطضمو قرط دوو نار غشرو طسف اهتدحل ذه
 ةرجش قروةراصعب يا انوطقر زب ةراصعب نجعب لاقثم نويفالاقثهربص نال اقدم نوراسا

 لسكر اسالاو لافي داي هب: لال مسلاو نارا رويق ال اوانوظقوؤبلاو اوانوطقرزب باعلبو ا انوطقرزب

 لفثل ١!: ىراجم ةهج !!اهلوبير ناقل واهنف اهح خبث لوبلا ىراجم يب بلاتر

 | دجاعفان صرقلا اذهر اصا ذهلف نانخسم نايوقم ناجضنم نارفعزلاو طسقل و اهنماهجرخيف

 ةبرشلاو ةنيب ةعفنم ملكاعلا نه دهنم عفن نمزاو قّدعن علا وغلاف

 ئاكلا قاوفلاج الع يفةعف انلا ةيودالاو ذينافلا ء ام يف ليبجنر نبط ةر جيب هنم عفتيا مصور احعامب ةقعلم

 سفركلا ءام كلذكو بارشب نايقسي نورطنلاو باذسلا اهنم بيرقوا ةدراب ةدام نع

 . همشن ا نئتح نادجن الاو شوج زرملاو نيدراتلاو نوراسالاو املا قبحو لصنعلا لخو

 ةراصعو ىفغجملا سأر لاو ليبجنزلاو نوسينالاووقودلاو دنوارزلاو قاوفلا نكي
 ةدعملا ىلع قذوا اهناف تاقوعل اهنم ةذختمو ةعومج» ةدرغص موصيقلاو جولاو جذاسلاو ثفاغلا

 00 ةوهح سلخ نار : 001 لا 7 اهزلاو
 00 2 بكج معسس

 مم سس سسيبب بيب بس حس. يشيسللل حي بسسسللل ل ب #يبيي اح يي حيين يحيي يمسح حييسشس حسنين حي سس ص سل خس

 مدد سم ب م لل 1

 ءامو 0: اسرق نورا هدرا 00 ا اسلا را

 دي نصير جراخ ن ءاهب خرمب ىلذكحو 0 ابلا تاباعللاورابخلا ءامو عرقلا

 واسم و - «ضهاونلاي دخل !١اما "| ةيذغإلا <« نزنأل ا

 صم صم س ممم خمس مس _ ممسيسا

 كاسل ٠ لا اف ا
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 تاي اايسكا ارو كاف ودالا نسيب درا لاو ىمغلبل ١ قاوقلا كلم اضاةيانهأ

 6 كيسا 2ك اان اواجيرا ورغ رفلاف ىوا وارفصلااماو ةديدش ةدوربلا

 رشقملا ريعشلاب واةبطر او ١ ةسا يلا  ةرب كلاب ابيطم نوافير كطيل جالاو |

 ناهرل | هتف اصوصخو 3 كد كش لعفمم هعفني ريعشلا ءام نا :ككل ذك ةربزكلاو ولع ||

 هيلا | اواريعش شلاءامب جيرارفلاف يس معد ديمو ةلااعز او اعمدتيو قلو هثيقنتب عفني امماضيا نينامرلا ء اموزطاو

 درابلااما ةيعضوملا ةيودالا# ةربزكلا نم دب الل كلا قواتشرلابواعرفلاواشاخشخابو |

 يصل لوكطصملاو 5-0 00 0 ل هغلبلاو

 ملام سلال 1 مسا سنا تا عع

 عج 5 ا 1 اتسم

 اصوصخو ةدعملا اهب خ رمت ى 17 واخهدرولا نهدو لدنصو درو اميوا درولا نه هل قيطواس

 مهرم# ةرارعلا ةدشدنعر وف اك هيف دي 7-5 اهبيهلوا ءارغص لا نكحي ت1 اذ

 هت حسني

5 
 ةريعشو ودر وأو م هدو عرقل ةدارجو .و 4+ بطرلا ةربزكلا ء امو لوسغم ضبا عمش ديج 0

 ارتاف ةدعملا ىلع كمن 0 تارو <نملا هذه نم ذختب ىنا ارتاف لمعتسي روف ا

 مهند ماو هدف يستيلا قا رع عبتح»+ *اياي 6
 هد ل د مسسس مح 1 ف ل ل يلا

 ا ندد

 ا اس نضج رانا تاكا ناك زال ويلعن يع اول نا -

 نولع 0 1 - ما 0 فاو 0 انك مدد دة اا ديلا ُش

 اهللعيو ةج 0 اشنتساللابلط ماسلاوحزورب 9 و 0 ل

 اكاد هجر ىلع شرا اسوتستم] ةعوال زبر ان هك نانسي نابع

 ةيعض و ميو نا

 3 امض

 مهرم



 عومي
 نابشغو

 الع

 . ا ( 888)

 ةضايرلاو وافل املا عرج و نال اهلالاغسلاى اء رب ءاصملا نكذب عر اول 2011 هنو

 0 'ضيقلاو لقئلاب كدا عيار فاق اوعل ا يما ويرللا ]جرف هرغيبل او ملا اهلل ةدايتكرل هكرلاأو

 ايناكتدعملل زيكا اثخألا (ىايشن مد لاو عوهتلاو ع يف لاق سبا جازم دوسشادحاو

 ةةرح اهبحد و مهلا قير ط نرد ع عش عفد اع ٌةدعملا نم ةكرح ع ئنلاو عوقلا ىضاقتن

 بلقتو جبشلا لاق ع 2 ةكرح اهبدصت ال نك ] عيش عفدلا ديد ا عوهتلاو عوفدملا

 000 ا سدت ا اطال
 سلسل يس مس ديب لبا ةبببيّيسصشسللل ملل مسسلشه+وادعددعلط ا هللسسدعددكد اكو هس وسل وا هديس ساس مسسسشمس ب + لس سل

 00 ا لسلك ذن ليغ

 1 ديس ذن ليخ' اا هكر 0-00 لقي ةنالر 0 ' رثكأو ج ذاس

 يوفلا بس نا ملع أ مضهيلاد |داسفو مختل انرتاونو اديب ابذلا اكماعطللةر ذقتسم ءايش |ةمزا اهاةمز الدول

 ةدامع وهتلا ببسو د ا ايظموا اهيف دل وت هرارهوا دعما ءا ضف يف ةبوبصم ة دام

 عوذلا ةداصو ةلهرم ةبوطروا ةجذاس ةيفيكولا ةدعملا تاقبطاهتب رشن دق ةبرةتمو ا ادج ةظيلغ

 ىفعض ببس ع وهتلا ضرعي دقو اهد وكب دقو ءادوسلا مث مغلبلا مث ءارفدرثكالا ىف

 هئمالعف ةبرشتم ثناك اذا اهاو عوقلا ةلوهس هتمالعف اهيفةبوبصم ة داليا تناك |ذااصاو ةدعملا

 ةدعملا عذلوم هلا راو عمم فقدم ف دلو هةداملا تنام ذا اماو عةلارسفو ع وهل |ماود

 نايثغلا نوكس هئم العفرخ ًاوضع نماهيلا بصنت تناك ا ذاو ةيوارغص ثناكاذا شاطعلاو

 ىلع مفلا ةحولمو ةيمغلب# داللا نا نئئاع لدتقيرلا ةرثكورثكاو ةقاس عوتلادعب عوهتلاو

 عوقلا نم ةعناملا ةيودالا جالعلا <« سكنلا ىلع لدي هقانلا ىف نايثغلاو ةدعملا بارطضاو ةحلام اهنا

 نآيقلا نم ةعئان يشمل ةيودالا عيمجو ضامحتلا حالو هينا اسلوب
 جبشلا لاق لاق عنعنملا نامرلا بارشو جذاسلاو بيطالا هبيملاكلذو عم ءمقلاو أو ع او و هتلاو شفنلابلقتو

 . رومالا عيمج عمجب اهناف كلذ نم ةعف اذ ىدو الاجنبي دتيشام قرلم سير 0
 لولعو هف ايرت صرقلا ىلذ نافاي دب دص عوقلا ناك ذااصوصخو ئقلا ج الع يف ةبجاولا
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 ةيرطعلل سنركلارزبو نوسبنا اهي عقياهناف سونيلاج لاق نيدابارقلا ف بوتكموهام

 هتداف1 ىنيصر ادلاو هدشو ةدعملا مف ةيوقتلو طاخأأرا دحاو ءالجلل نيننسفالاو ةيئ اذغلاو
 وضع لك يالي امةيرطعلا نم هيفوهل هلبلحت وام حالص ىلا هاياهنلاحاو دي دصلل هتيرطعب

 في حد ريف الدال دان يالا يا ع ويفالاو يبصع
 7 مم تحسس سس سس تي ع ع ا

 0 د ديمصُم ا 0 كا اان وورل

 دروب !اب برم شمشق هعم عقناذااصوصخو ةياغ يب دنهرمت عوقن ءامف ةعيبطلا نم ءلاقتعا

 ىدادغب ئبرم درو واوكس هيلا ىيضا ناف 00 ةدعللا ىوقي عوقنلا اذه ناف

 00 مع د ماما يتب اناا 0

 عوفلاو نايثغلا نم ةعفان ةبك رو ةدرغم ةيودا خيشأ أ لاق دسافلا ظلخلا وهو ناك

 باذسلاو ءارضخل أةبح كل ذكو ىل ذى. عفني دقر دنكل | غضمو نكطصملا غض نا ماع ملعا

 ئلعرذ و لكل ما دي دشاقعم قع اذا لفنرقلاو بيجع : وهذ ةدعلم ةئم ١ لوقسي سبايلا

 0 تا سي ةناف تاراصعلا نمو يعكلا نم ذخاوسح

 نمو ئىكا.مءللاهيلعرذي نادوجالاو نايبصلا اصوصخو هنق الس يقسو ءاص يف خبطو

 رزب نمو درولا نمو كسلا نمو قئسفلاروشق نم ذخّؤي نا كلذ يفانل ديجلا بيكرنلا

 نهوءزج دابنرزلا نم هيف لعجرضعب مل نأو 00

 نم م دلا عب 5 يف لاقثم لو !| مو هرشلا صرقيو ءزج ىضن مالا

 قرع عادصناو | ةحرق ا | هببس ة دعللا ىف ةدومجو ةسابتحاو مدل يت لان اهلاع

 اهب خشن قورعلل ةيخر مولد هرم ةبوطروا اداح ع عوش لوانثو | عم صو | ةطقسو ب ارض ببس

5 



 دبكل أ ضارم |

) 00 
 ةريثك قورع عادصن | ىلع ل دب اريثكو ةتغب ضراعلا عئوقلاوةوث ليندا نع قورعلا تاهوذ

 نيجستلا بابسا مدقتب ماعي امهنيب قرفلاو قورعلا ق رخب ثيحب مدلا ةنوخ# ىئاعوا

 ءاضعالا هذه يف ةحرق نئاع لديدبكلاوا ةدعملاوا رآلا ضرسو ملالا دعب ضراعلاو هم دعو

 هجالع «رخالا بابسالا مدعو ىلاسلاريب دتلاب فرعي ةيخرملا ةبوطرلا ببسب ضراعلاو

 ةراصع غسن و ةرسيري داقم ةريثك تارهيف م دلا ج رخإو نكم !ناالوأ قيلسابلا دصفي نا

 هفارطا'دش طرفا 00 وا ءاقمحلاةلقبلاةراصء يف ابرهكلا صارقاوا لمعلا ناسل

 ينمرا نيطو درولارزبواقاقا مدلا عوق سبح يف تابرجملا سموراناجلا صارقا نقسنو
 و دوما اوس ءازجا يبرغ .- غمصو منت أرزبو نويف اوراناجو
 نيمهرد نزو ئقسيءاعم الاو ةدعملا ىف مدلا سبتحااذاو لمحأأ نانمل ءامو لجرغسلاوا

 ةدعللا قىبللا دومجأ ى  ليقسيو برالاةعفن أنسب اهيف دمج اور اح ءام فض يب !لدرخ
 5 ارم يفصل لا لاقدبكلا ضا يفرم ىلا قاهر احلم نيمهر دعم ع انعتلا ءام نيتيقو ار دق

 تاخافنلاو مارو الاوبيكرتلا ضارم او ج ازملا ضارمااهرهوج صاخ يفاهل ضرءث دبكلا نادبكلا

 لمتحي دقو اب اب اب اب هركح ذئس امم كل ذريغ ءاضفلا ىلا ًاقنثي و ءاشغل | دنع ةصاخ

 مدلاراجغنأ هبسصي ناالا لجاعلا توملاهنمفاخبالف ئيرخا ءاضع !نمرثكا قرخلا

 .ةرارملاو ل امعالاو ةدعملا عم اصوصخو ةكراشمب ضارما دبكحلل ضرعت دقو ميظع قرع نم

 ادا ٠ لا دلعلاى ؛ كلل اء انايلغلا اناا تبا اعم ال ولةيواس/ملاوةقولاو نءاسحل اذ ةيلكلا و

 دبكلاىلا اه ررصض و دأتي مث دبكلاريعقت يلت ينلا قورعلا الو ااهكراشبفءاعمالاو اقير اساملاو
 دبكلا ىلا دأتي مث ةبدعلا قورع الوا كراشيفةيلكلاو ةئرلاو باجيحل !امآو نكمث امبرو
 عف دنيو ماضهلا هعم دسفيف ةدعملا لبق نم ٠ نوكنامناةكراشمالا نوكتامرثكاو نكمتامبرو

 فادءرلابو لوبلارار دابرثك الا ىف اهداوص ع افدنا نوكي ةب دحلا ضارماو رماو مضهنمريغ ماعطلا

 يومدلاو يبوارفصلائقلاو لاهسالاباهنم كلذ نوكيف ةيريعفتلا ضاراطولا الو قرعلابف
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 ةيضراعلا اهتجزها تامالع يا اهتجزما تامالع تاقوالا سريثكح يف اضيا قرعلاب و

 كلذوةليلق ةوهشو ليلقلا ءاملا برشب عطقنيال دي دش شاع ةرارعلا تامالع *ةيعيبطلاال

 ةوهش فعضناهمفو ةدعملا ىلااهنم بصنتو ةريثك ءارغصلاا هيف ليحتست ةراح تنامانادبكلا نال

 م دلا قارتحاو ةرئاوو ضبنلا ةعرس ىلذكو تانخ“كلابررضتو لوبلا غابصناو باهنلاو ماعطلا
 رثكيور ضخالاورفصالا عقلا هعمرثكيو لفقثو عالضالا ىف عجوريغ نم ةعيبطلا هعم نسي دقو

 ةفرحلاو ةداعلاو نسلا نم كل ذ لع لدئسي دقو ندبلا ةفاحنو ناسأل | ةنوشخوز اربل أ ةعم

 اهضارماوءادوسلا دلويطرغملاو ءارغصأ اماوزاواركيإل |ذاراحل أ جازملا ءوسوريبدتلاو

 ناسفو شطعلاةلقو ناسللاو نيتفشلا ض ايب ةدوربلا تامالع «امهوحنو نونجلاو يلو خمأاملا نم

 سبا حولا انريبشلا لاق طر مع وجو مغلبلا ةرثكو هن ايرجرسعو مدلا ةلذل كلذ لكن وللا

 ةلفكلذ نمو ةدعملاةوهشال ءاضعالا عوج انه ع وجلاب دارملا ناكوطقف ةدعملا نم نوكيامنا

 ابطر ناكأ هبرو ةمعن أر الباسباي ناك مبرر اربلاوةوهشل | مدعي ٌةياخ ١) دربلا غلبا ناف ء ارمثسالا

 قيرل ىلا ء دراب ءام برش ل ثم ةيضاملا بابسالا دبكلا ةدورب ئاعل دت دقو ب ذجلا عضل

 نذل ةيالصاو لقانا | ةقرو( نيلطلاوب اأو 9 فلا سبي ةسوبيلا تامالع# عامجلاوا| وايل أرثايفوا

 همس سس ماتيس دنس مس مس شب .مشمتيشسش شك متنلسسس_ماسسلاب7ب

 قيسارشلا مح لل ردو ناو 50 هجولا مهن ةبوطر اتا هالع * ندبلاةفاسحن وو

 يحس عا

 تبلغو دربأ|دئشا |ذاو ةريسب ٌةرغص ةعم تناك امبرونوأل أ نضال ذكو ىلع ..رييطعلا !1ةلقو

 فرغت ىلا اتباسامل اهباوت يوتا هجر مال تامل هاون ودصسلا يلا ىوللا ناكر
 ةلعفنملاىدحا عم ةلعافلا تايفيكلا ى د>ايينمالع بيكرت نم ةبكرملا ةجز مال |تامالع

 اهرغص عب وارخص ةيلكلاك تناك امبرو س انلاض عب يفرغصت يكل نيكل ارغصيف بشل |لاق

 ثدحا هنع قيديام هيلا ةدعللا ثلسراو دبكلا هعست مأ ءاذغلا نم هنج اح لوانث اذا ناسنالا نا

 ةوفلا تح ةلعافلا اهتوق طاعضنال اهل اعف يف دبكل | ةوقىهواو ةددمم ةليقث امالآوا ند ككاذ

 / انلاهلا عفدلاو :نيبلقلا هكر ورلظوح او مضهلال اوح !لتخاف اهيلعدر اولا ةلعفتملا

 ٌةرأ مكس

 دو ربل !ةامالع

 ةسوبيلا ثامالع



 دبكلا قعبض
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 هيلغ لذي دق ةمالعلا دبكلا ى "رده نر طحنا سول ل ارثكا نال فالتخاو برذ كلذ ند

 كن ديالو عي ضيوأو دقلا ل دنعملاءا ذغلااهيلع لقئيوت ةريثد ؟حايرو ل كاس قدكلا دنع ث د ول

 ةدكوياممو ماروالاو ددسلا ثو دحرثكيو مضهل اف عض موديورثكا ءاذغلا ىلا هتجاحل

 ئش هيلا دعصيالو عش م اعطلا نم ًارزبال ناسنا ناك دفوةقلخلا ىف عباص الار صق

 ربدنب يذلا هلئمريب درب دف 94د راج قيضو ديكلا ارغصبونممهنا سونيل اج سدت 24و ددعي

 ةنوقلو لو اش ناو نوفغنلا ةعيرسلا ءاذغلا ةريثكلا م علا قليلقلا ةيذغالابةار ادلاع ءالؤه

 ' :.الخمن "اسس انبكلل 8 ةيقنلا# 0 دآلاةي 000 توؤراو تارم ف

 ا دك وا مرو ةمالع ريغ ى نم هس سس ميييربعلا

 فكىلذلكدربلاطا ةأدنع دمكيدقو ضايبوةرفص لول ليفي رك ال !ىدوبكملا نولودبكلا ضا رمأ خب

 نيل عجو رثكأل!ىفهصزلي ودبكلا لاعفاب لمخملا دج و و ديجل أ م دلاةلقل
 ميس ل سلا سمسم سس اسس سس تسسيسسا مسصيسص٠س

 2257-2 رك[ 77047 22م 7

 7 5 دا سرق

 مسسسملا يسيل يصل ميسا راسن صصص صحم

 هدب تس م-- ه-  هب--هاللبلم

 ١ ووسام ا ول ١ افلا ١ لع ووبلال

 اليحتسم هضهلا دساف وأمك ١) ليلقوا مضونم ريغ نوكي ءاضع الا ىل اذفانلا ءاذغلا ناوهف

 ابراض دصفلاب ج رخب يذلا مدلا نوكي و هجولاو نيعلا هعميمهتباماريثكو ةثيدر ةبغيكن ولا

 ضيبالاو لولق مضه عمم فهلا فعض لولع ل دب فاالتخالا نم كلاسغلاو ةيمغلبو ةيئام لا
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 اميسالفتبلا مضهت ال ةمضاه هلاو أدح ةنبعرق هازال نان ئاعل دير اربلا نم ىبافرصلا

 هذهيف لو وااو معجم فوت ١ وطي أ تلك وامك تتكرخ اذا

 مدي مل ةكس | ىف فعضلا يما اكمال هب ناع 0-0 .زاربلاو ةمضاهل | ىلع لدا يناعملا

 فعضلاىن أ ضرغلا نال ةكس اليف ”,دقب مضهلا صقنو ءاذغ ةيكذل ةليصاونط سحب لقث

 ةيفاحل از اوقدلا و 0 هن لق ةعفادلا ىف ىفعضلا يا ناك ن اوطقف ةكسام لاب صاخ

 8 رارظا مءاعم الا ى الانا اوعسلا ةتاابضن انظف ةيلاثو 8! ةلاوزاربل اربلا غيص لذو مدلا نم

 يبن طيررقار ءاعمالا طل همس حو .اعلا تلقو

 ذيكل ا ١ ا دا ادن يتلاأشالو م ايوا ريغلالا 3 رارعقر ار

 م الد :ينانركن امكةدودكو 5 ةرصخى كلا برضامبرو هضايبلاوةر :كيطأ] ىلا هنولرثكالا ىف دوبكملا ناف

 نومعلأو نوبكملا فرعيبرجملا بيبطلاو هديكب ةيلدالُف ةدصلاةياغ ىفهنولتيأر سدو ةجزمالا

 ج العلا# صاخ بس انمهيلع لدومسان وللا ىلذل سلو رخاذلالد ىلا هعمج انسيالف ةنولب الك

 كنف كافي جلا ودر ايلا ارثكالا وهو جازللا ويسب دبعلا عي ' ناكنا يا جازم اليدعت

 يوقي ضبقو ضبقو ةيرطعلابدبكلا ف يت "ا ئوفلاو ح و رالاىوقي يا لووقل !ىوقيةير ةيرطع هيفامير هلا

 ءاب دنهلا ءامو نييلتو جاضناو ددسلا ليزي سيتغتو دبكلا مرج يوفي ضبقلا ببسب ىلا اهمرج
 نحنو لاصخلا ىلترثك |عمجي ىمرازيدلا بارش عقلا افا و دنوأ ارلاعم

 ةيودالا دعن

 2س تلت 22222 222225 22221 22 تا تست تت 2 ا 2 تا
 همس هيي سيدا سس شما دلل لسل

 بارشلا هرخد الاهات داو وديصت ادلاو نىيعبل سولو نارفعزلا يد هو ةدرابلاو راعلا

 كيسرزكم هةسول ء !ةننهلاوفاب دنهلا ء 120111 الاون 0
 هيتس صل دينيس ملت هيل مة س6مص

 يرانيدلا باو د تابكرملا نمو دبكلا ق ُ ءرموف داو ماوس اكرر او 1 يلا ارماناكنا

 سيرابربنالا ص رقو بطرلاو درابلاج ازمملا ف لوضالا بت ابارش الوصال اود دسلاورا رالاج ارنا ازلاىف

اصوصخَو ةئاغ وا طم هرلا بح وبي برا هنت م 077 !ءدرولاو
 كيرلا عمنأ هر ١ث قرانا 

 طمق

 جالع



 ١ ريو (596 أ
 دبكل وعض يف تيُسلا فوكتي نا تمحي خشالاق دربلاىلاالث م جازللا ناك ناىنيصرادو

 هةجالع : |نوكي لكلا أهيف ةسيدع» دعب در داوطاوةسوبيلوا ةيوطرلواذربل نوكي نيكل ودلك

 ىلذرثكاو ةنونعلل عنمو وقم ضبفب اطواخ# نييلثو جاضناو ميتفت عم فيطللا نيدستلاب

 ةرملا ءايشالا اضيا عفنت دقو نارفعزلا لثم ضبقو ج اضناو سيتفن اهيف ىنلا ةيرطعلا ةيودالاب

 ل جتفتوولجن ةو العل ابو عطقتو يوقت ةضومخل اب اهناف ليلق ضبق اهبف يتلا

 دربدوأ ن نيام هب نرقبف ج ازملا هيضتقيا م بسك: :ةدوربلاوةرارح 1 بناج نوع 2 ْ

 كييبطلاَز دابق 2 ل الوببلا يسأل ا!ضرع امبرو غضم ا نوح دعب دوغ 5 اذهىهو

 ةيوقملاو ةحتفملا ل معتسي نا كلذ لثميف بجي لب اميظعار رضاهنم بلجب ةضباق ةيو دا يلا

 ضيف هيف ين أمي !ر ب ارشيف ةخوبطم ا ا 2 فلو لدعم ضبفب

 ةقعل م ذخ ٌوياةوحسماففج »بت هاذنكا و طاعل اب لعفت 50 الكرت هلا ةيوذألا نفو نو

 ةئلث ةدلت ينيصلادن وارلاول قرشا لعللا ءاودلا اذهدبكلا ىعضا: ديجأأُه ل ارش يف

 ءاي دنهلا أرز ّ اردةتس ي مو رر ىنيئنسفأ ومس راع قم هرسلاوز ب 4 ايزارلارزب كنق اهلا ٌر 0-6

 فوفغس هواصارق |( د ميك !قسركلا 5 مهر ارد ةيناهث ثوشكلار بم دةرشع

 نورشءو ةسمخ مجخ اع وزخو بينز زءأو ىكلا| ند اه 0 2غ ىاع ةم دقملا دومسعألا كك

 نالاقثم دوهبلالةمرالاق 2 ةربرزلا بصق لاقثمى نسل ضعب يفو لاقثم نارفعز ال5 06

 ةعئارارم اف صتو نإل اقثمرخ ذ !ليقاثم ةثلث لبنس لاقثم ىدن ةخبل-» لإ 0 و

 : 2 هر باوشال اقثمر شع فانا ِك الاقثم نك امك زاد لاق 55 5 ١ معبأ | غوص هكا اقم

 نمىلّؤم ءاودلا انني سونيل اج + ..يهس 6 ميروأي افكلاو دو
 !ك ةيودالا ن

 ديدصلا ىقنيو فج اما دنلمإ 8 هامش مضبت ضيفي ام جن د3 تاكل اهصا اوخب ةقفاوملا

 ةيرطع هيوافا اهرثكحاو ةذوفعلا داضت ةيو دااهنمو عيدرلا جازملا اصب اماهتنمو ئئدرلا
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 دسفملا ببسلا ناعف ديو جازملا ناحاضيو ةنوفعلا نا زابقباماناب هياط ينيصر ادلاك

 ىنيصر ادلاناكن او مومسلاو ةلانثلا ةيو دالا ناهواقيو هناعف ديو درلاديدصلاناغشنيو

 117 ل هج نم لووفاناءاودلا ناذه و ةغيلسلا نم نيوقا

 انييلذواجاضنا ضبقلا ىلا ناعمج# ف نارفعزلاو ىاعشيشر ادلااماو تالا اذه يفروبفو

 هد ادصلاو ذهو هل ةلك | هيو رام بيزلا اماو ةنوفعللاح الصاو

 ةلاعتسالا عيرس ريغو»و طالخالل لي دعتو جاضنا هيفو عفانل اءاودلا صاوخ لفن ا نم هل

 ةداضم ةيفو ةركذ قبس عن ام نكي مل نا ةقفاوملا ةبو دالا نم بارشلاو داسفلا ىلا

 عد هيفو م طبلا كاع ىلذكو للعم جضنم ىيلم لفملاو تملع ام هيف لسعلااو ةنوفعلل

 ان ةراقم دبكل ا عض ناك اذا ةعفنملادي دش اضياوهف نمل رزب ةهيسع اا ظ

 ىمورلا يا هنيخست ىلع دبكلا ىفعض فانصال عفنلا كرتش.ءاينوافلار اص ىلذلو ةرارل

 تا ا ىموطهو ةرا اير د سال :

 زملا نامرلاو ينيصلا ىرثمكلاو يماشلا حافتلاو لجرفسلا لكاب م ا

 ةقرد لوأت دخل نو رم ويو بلعتلا بنع ءام وءابدنهلاع ءاصو ويك ف فس ى نكت مل نا ضماعلاو

 نا ا . كاو 0 دان خم همس د نع 0

 1 مله. ءاهددعدمدععكعد:ش وهل ادعس اءدللسهسدهبببهسب

 سسسسلل سلسل سس: سين ب سيب سس ب يسيل سي ص اسسس سس مسسسسساب ب ب سسسسببا:ب يسسسسسسسس سس سس سنن سسيسسس_ سس سيب سسسياان):٠ تس هاش

 ممم سس ا ياا ننس شش-شششنل_ منيل سسا ب حس سس سنا نش حسابي بيب سنس

 بل اداهدا دمأ - اذاهناالا اجلا جاب ةيباهأ أ ي مام

 0 أ 2 يبست هلمتحت امر دقي 3 6-0 ع

 مسلس هه ليييبيه سيال سيلا تسصصستس لامس ص تسسلم ا

 ههسبسس دمك هش ميني سلا ل سس ل سيل©ل©ل©ب يسيح اممسسطسصي4يه + هه ليي دلير | مس هيي س.اداايببي[_كس دش همه مدد

 22 حهنال هل ا صا 0

 ةيكلاددسم
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 5 ل لل ل
 كلذو مضهنمريغ ياةتجاجف نو !اءدبكلا ىلا اوادبكلا ىراع < ىلا ج1 يلا ىلإ يرتقط فش ُِض

 ةعرس

 ةئرلا اما اودبكلا ىراج# يف ةدسلا بجويف ىلاددسيف 0 اذلام اضهنالا لبقاه الديكلا اهاذح

 ةهتشمسسلسلمممكو تنتتنمج يسسس سمسم سلم سل سسسسسل س سس سس سسالل
 ممسسسس سس 10 تم سو ل ا ل سس

 ةقيضلا اهير [يم لع كنكلا ةهج ن أما هتيفصتدعب اهيل !بارشل | لوصو وو 1 و اهير اعمق

 ية ويجب نمل راهيخقك 01 ينل قورملا ىلا هقيضأ اىر اجلابةرورم ببس يا

 نفق ادم نوكتال اهنال ادج ةقيض يهو ةئرلا ةبدق,يرلا نييزجا اذكيلا ماسمةهتح نم

 رد ١ دح ةدعملاو ئرملا ىف ظبلغلاى ةبدو قيقرت !!فيطللاءز ملا ءزجلا اهنم مش رتي ةغيطل قد ام

 صح سهل ا 1 اي

 هاتي سسسنسلل سسسسللللمج سل سس سس تس لسا

 ظ 2 6-2 ا م وسمع

 041[ تسب ا رفا يدلنا فادية نو تعاو ةجازترلل اب طلغلا عم ةرثكلا عامتجال

 هي لدلل»سلسد هههلكتسسدلللاةا

 0 هو اقيراسالا قد ٍدرْط نم دبكلا ىلا سوليكلا لوصو نا ملعت ال ىلذو نفصيدق نوكي

 مزلتو عسو نا كددحمل ا قورع يا هور نالو دبكلابابب ١ يب لوما ميط علا قرعلا نم ةعرفتم

 دبكلا ىلا سوليكل |ذوفن ةلقب كلذواب /يدعل هزارجلا !يلوروكاوارع كر ابنا زبك دينا

 يد - ا "قف لقواد يي يتلا
 مسيسسلل بسسس متلي مكشششل سلسل مخل املس حسي سس

 ديكلا ىراج 00م عسب -

 عضومب لقثلا يا صتخم) نيو 5 ىلذلو ديكلك ءازد ]نم :> يف مرولاواقيراس او
 ه-مسسم هتيم سمسم سمس مسسنسلا

 ١١ فالخب ىدسلا ةهج نم نيمح اهيراج#و دبكلا د دسعم يا اهعم نوكت الودبحلا نمد

 مرو
 وود رح يهكي ١ نيمعأأ نول 2 1]هناف

 مرد

 كالا 0 مب دعا بن 0 ولا كا ديصدل
 س-ع 21 -ففطفطفز سس مسسسساسل_ مسسسسسسللا سس مسبب يمس سل ميسو

 سس ل يسيل 1 سل مس
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 تذاع !ذاواقير اساملا ىف سوليكلا سبتح رعذألا ق ثناك ذا ة دسلا نال دبكلا ىف همظعم ناك 5 ل 03 9 7 5 03 ل 000 : : 3 ٠

 رعقملا فق دسلا تناك نا جالعلا ١ اهنهرعقناىفو ىيكلا ع نااؤملا سبتحت بدعم لا ىف

 لوصالاوا سفركلاوا جنايرازلاءامبو ءاب همجيا ءامب دنوارل ىف ستفملا ةلهسألا ةيودالا تامعتسا
 نياكسلا نإ رشي ةعا أرشب ةعومجم لوصالا ءاميبا

 3ؤيلا هينا لات ةيكلل مؤ 0 00 عفنلا كرتشم نيبينكسلا يا

 جازملاو م لورتاه بسحع# يبرورزيلاوا لارا جذاسلاىب هيام

 جان“ ”دراد جازم ءوس عم تناكنأ ماو نيب ةكسلاو دذو ارلاو ءاب دذهلاء مو لفكر اح ج از ه ءوس عم

 ىلذبطاخامبرو راحل ير ورح راس ١ نيبجنكسلاو سفركلا ءاهو لوصالاءام لا

 نيتشر ايخل ا كرل نم يلق اهوسنو دنوا رلاو سضركلاو أ ءاب ننهلا ءام نصر وكذللاب يا 1
 ا

 ير نافل | بارش ىادنوارلاب نيبجنكسلا وير ,انيدلا تم ارشات عيطفلا د ندخل( يرو اقم هاج

 بارشكقر دما ةحتفلاف ب دحمملا ىف ةدسلا تناك ناو ا كنا ياو سكسلاو 5 ا

 نيكلا ةيوقتل امياسكأو 0 0 اا ءامب ىروربلاوا جافا 6-0 وصالا

 ىلذو مصا اذهو ىللا ل 1 الا ضعي يفو دبكحا !جازم ظفح يف ةيف ى :لا ةيصاخلاو

 ةبودالا بتكين ةر وكذم ةشيشح غمصوه دبكلا ضارما ج الع ايفا ميسلا تقلا نول

 ىركسلا نيبهتكسلاو ئر انيدلا ب اوه ىلذك و نبكلا ىف ةعفنمو ةيالاخ هل

 اطرغص شطعلاو ةيوق ةرارحع بلا تناك قاوواع > جازم ءوس عم ناك اذاءائفلار هاش

 سوراوربنالا صوقو يركسلا يا نيبجتكسل اي ءاب دنهل | ءام اع ءاب دنهورايخو ِء باك

 2ر1 0 و

 داو ىلوا
حي بدرا ليي سو رول هاي يرغا 5 0 ايل هنظا ول

 بحعو نام 

 7 نا أن ع 0 الا عللي وبصلاو او نامرلا بح قديالنا
 لخ

 اين حل ل لاا ليسوا 0

 د

 ةيدغَأ
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 ايوق وعضلا ناك ن اف ددسلا نا 1 و دخلا 1 نكس ما

 لاهسا يبا طرغمل اهسا ددسلا عم نرتقا ناو ةجو وزللاب ةددسماهن الةّمعي در د دسلا بحاصل

 رك ااا او هضبقل لجر 011-1 فضلا نقار هن اتعب سلا ىعضلا هنم فاخي طرغم ىوارغص

 لاهسالا عنم ين ديجولعلا لجرغمل !ينيلدسولل و لا رقبلا كارغ نيادبج

 ةيق قت ءابدنه ءاصو زركملا نمسك ةكيملا هيالعل ىلا 0 دخلو ةلظينل
 هد ممل سلا 2 مسي هةممسل للسللا ا ا

 ديزيف ةستفملا ءايشالا نع ٌةيلاخل أف د د تسلا
 نا

 ديزيف

 ا ا 0 بناس و 5000 0000

 ١ تنال ف طعنا 05و ىلطي املمعتسار | رعقملابن اعلا ىفةدسل |ثناك اذاهناف ةماعلا بسحب

 ا ةيتقملا يو لالا واجاو ع ةيو حافي ص اينلع مدقا نادر جال واردت ع لمعتسا بدلا

 ١ لئثمفةدرابلا امافتانمزللاىفاهيلا ج انحب ةراح أهنم اهيضو لاوتم الا نمرقبي يرق اهنموةدراب اهنم

 ثوشكلاور ديام عيمجو هلوصاوهقر و عم لمعلا ناسل ءامو قوقشخرط لاو يناتسبلاءاب دنهلا

 ةرارح هيف تناك ناواضي !نيتنسفالاو كلذك دنوارلا و رعأأ ىف انعمم سيلو ادج متفم

 لولعوا هيلع تابي نا بجياءيمج ةدوربلاو ةرارحال ةنراقملا ددسلا ىف هلامعتساب سًابالف

 ةبراقتماهنافرملازوللاو ثفاغلاو هلصاو اب دنهلا ءامو ثوشكلا ءام يناصوصخو هخيبط

 يروزبلا يوفلا نيبجنكسلاب سفركلا ةراصعو بطرلا منابز ارلا ةراصعا ذه نس برقيو

 ةبيرقلااماو يلصنعلاو يلسعلا نيبجتكسلا ىف هئامو لسعلابفرثكا ةرارتح يلا جانحا ناو
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 ديربتوا ناخاريغ نم دبكلا ددس سيتفت هب داري ءاود ىلضفا هاف سمرتلاف لادتعالا نم
 لل أو لدتع ا ءاب دنهلا ءامب ىقس ناو اليلف هنم نخ“ | هنا الا هنم برقي سوطيف امكلا و

 لوتست هذهو ليبقل ا اذه نم 8 الل ضان نيلي يلسنعلا نيبيتكسلا ف يلصنعلا

 ةرارح ىلا جازملا ناك نا ثوشكلاا ءامو ءاب دنهلا ءام لثمب اما بجاول ١ كيك

 ةيروزملا تانيبجنكسلاو ةوصنو ىيتنسف الا مبط و سمرتلاءاموروزبلا ءامو بارشلابوا
 ةرارحلا ىلا ىتلا اماوربكلا لخوزيزلا لخو نادجنالا لخو موثلا لخو اهتاقبط نلع

 ةزهلار رجال [هتواررلا و نويلاسارطفو ةفيلسلاو نوراسالا لثم هيوقلا تاردملاف
 هتراصعو قيقدلا نويروطنقلاو ةدعجلاو أو نوميتفالا و نوقيراغلاو .قئسفلاو اسوي الاو

 راازوللاو ناشوايسربلا وانا نصرعلا ةخاوي لاحطلاو دبكلا دس نم عفان خبط انايطنجلاو

 اذهل ةفف اوملا تالهسملا اماولسعاا عم هخيبط ذخ ٌويو بطي ءاوس ءازجا نيتئسفالاو ةبللاو

 ةدي دش ةرورض دنعالا ىوقلا اهنم لمعتسي نا بجي الف لاهسالا ىلا جاني ام نيح بابلا

 ةافك ةؤق هب ناك اوضعلا نالو ءاودلا نم برقلا ىفةداملا نال ةفيفخ نوكي نا بجي لب

 نوقيراغلاو ين افسبلاوارف ف ج رابانأشلا اذهل ةديجلاةيو دالاو + عف دلا ىلع نيعم ييندا

 وهو لاقثم نيلا فيعضللو فصنو لاقثم لع )| يوقلل ارقيف جرابا نم نوقسي نيتئسفالاو

 هوان اولا وح تالهسم ى ىلا يينحااذاو دوجاو لووقأ عورملان هدب

 ةدمض الا اماوايذ اغوللاو سوطيردابثلا لدم لا يينحاامبر روتببكسلا بجو نوقيضمططالا
 ثيتلحلاب نختملا 0 وزبلاو سمرتلا قيقدو ةدعجأ نم نختملا دامضلا لثمف
 “© عمشلاو نيدرانلا نه دب نارفعزل !او ىىكطصملاو سوايف امكل او نيتتسفالاو قشالاو

 ذيمس نم ذخت لا زبخلاوريطفلازبخلا وم وحللا نم ةظيلغ لك ب ذتجي ناب جيف ءا ذغلاريب دأ ل

 ةيوشالاو ةففجملا ايالقلاو سورلاو عراك الاو نخ دلاوزرالوولحلا ظيلغلا بارشلاو ىلع جزل
 ةطهبلاو ةصبخالاظاغو ةجوزلاهيفاماصوصخاهلكتاوالحلاورومنلاو هل قفوا خوبطملا لب ةففجملا

 ةيودا

 ةدمضا

 ءانغلاريب كد



 هر وهل

 دبكلا

( 9 »> © ١ 
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 انام بقعي ال نك ا بجو كلنا ةييسلا ىل 2 ود دع نأ ذرك ذأ © هيرطتعر 0 'ذول اغلاو ف اطقلاو

 نوب دعبيو اريثك هيلع برشيالو ةضايرالو ةكرح ةيلع لمعتسيال نا بجي ىل ذكو مامحلا

 هيدا, مدع 1 ديكلا ىلا م اعطلالخ كد هنأف بارشل |بوش اصوصخ برشلاو 5 الا

000 : 1 0 0 

 ةطنعأ و صمعلاو 0 دنخلا و ريعشلاو 0 علم ٠ وريمخل أريثكهزبخ نيجع نوكي نأ

 طاخب نا بسب ؤ فوصلا قيتعلا قيقرلا تدئزقلاب نمأب الو هل ةدبج اهلك ل رولا ةفيفخلا

 لدي دبكل ىف سرلارةفغلا لاق ربكلا ىل ذكومل مف اذ نويلهلاو هوعاوثاركلا ذغا يف

 وصلا لاق لوكألا ظلغوا مضهلا نعضل ث دحنو يددمنلا عجولاو لقثلا م دعامهيلع

 كتلاستشاو تفثكو ثسبتحا اذاف تارادب ةيئاشغ ءازجا تحن و دبكلا ءازجا يف عمتج دف

 هعم سحب دقودبكلا ئخفنلاو»ىلذفدبك!!ىفد دسلاماو اهت ةرثكلام | اذغنم دجال ةكفان احاير

 ثدحاو مرولا ىفامك 5 لمحالو ةدسلاو مرولا ىفامكريثك لقث هعم نوكيا هذ و ياكل دمتي

 تناكامبرواح ابر جمب نااهن أشم ةيطلخلاوا ةيئاذغلا ةداملا نال وا ةمضاهاا وتلا عشلاما

 رثكاو ةرئرفلا ثدحبوزمغلا هكرحم :لاعملا تس سبتحنامكدبكحلا تح ةسبتسم ميرا ذه
 َج ,اخ نوللاو ل ميسا أ ف كاخ درييغتهعبتي الوأم ثا اقتنا هيفو ديزي 32 ًادتبيد دمتي / ىلع لديام

 | اانانملا ليلا يفرق 000 _ ارمغلان كسا ب 0

 سس سس سمعنا سيسيسسسلل ل م يي ياام ماب تييلسمسصس مسسنسسمم

 00 يا 00 كطصليا اولا

 للحب مثالوا لهستسي نا باوصلأ اف عملا ةيحان يلا عحولا دتما نا هنأف هكر اثم بناج

 لوتس نامض# ح ايرلا للك مث تار دملاب مو ع ىيسارشلاو باس |ىبلا دتعا ناو حايرلا

 تت بتتتتتتتتتلال تتتتببتتتتت تت تتت221ا 11ا 1  22 تت ا تتصلطغلللا تت تتش تتتتتتتل تت 2تتتتتتتش 2-2:

 دوعو كسم ل يلق عم 5 نوع ه فىسم ليلق عم لفنرقلا ءامب نحعي سرواجو هرورزو

 أاعذان 00 فرص صلا بار ,كللاو مام أو سيرلا ىلت ع فد ئلع ىوفلا يموقيل

 نسح لانا اهدا قيجان لف نيلثتس از واو ماب سن كا اجر لاق ليلعلاو نيمينلا معمم سس بنل حس سب س سس سس سسششيب ل سس اساس



 امسسيسللا ديسسسللا م يسسسسم م اسصسلا ميسسصيستلا

 اذا ىل دلف ير سموا دي دشراح مرو نمالا نوكيالا دح ند دلتا عجولاو ة و اشغ هب لو 3 8

 ركذا_كاهللعت اهيلع هكر اطلا ندخل أتناع انهن ذأو عراة كد دش عج هن اكد لودح نكت مل

 11 2 7 رو 2
 تالضعلا مرو نيبودبكأا مرو نيبقرغلاي !تالضعلا مرو نينوهنيبقرفاادبكلا مرو طارقبا

 هب دحطأ مرو لا دحملا مروورعقملا مرو نيب قرغلاو ىلاله ديكلا رو نادبكلا ىلع ةعوضوألا

 هش شت  شسش للمال 20م جحسل حلل. شت سس سسشننن سكش”  يسشس©شل سل شب م77لكمكب_س شلال

 تالضعلا مر و نيبو دبكلا مزو نيب قرفلا خيشلا لاق باجتعل ىراشم بدحملاوةدعملل
 ةهج نمو لكشلا ةهج نمو عضولا ةهج نم امهئيب قرغل ا فرعي قارملا ىف هيلع ةعوضوملا

 اصوصخورهظيالدةدبكلا مرووامث |نرهظي لضعلا مرو نالذ عضوا !ةهج نمام!ضارعالا

 لوطو | ضرع ينام هعضو ىلضعلاو امتافتمارم ا نوكب ناالا نيمسلا ىفو يريعقنلا

 رهظبام لكش نالف لكشلا ىف اماو برشتل ىف ةيلعانلاددقو ةلضعلا ءازجا ذخ الساونا

 يضعلا اماو ةعفد يبا فكوتشملا هع اطقن ا ل.كفب سديدبكلا عضو بس يلالد اديكلا مرو نم

 ةءاطقنالضفب سحت ١ ىلذلو ةرأفلا بن نهناكو قيق رخل او ظيلغ ةيفرط دحا ليطت وهف

 وغلاف عوشال !اهنم لاني نا نكمي هلامير واليلق اليلق هلوط ىف ٌقطلب هارد لب ةعفد ياكرتشم ١

 نطازطألا هجن نرماطيو يكل م ارواب هبشا ىهو ةيروملا ةرئاغلا ل فعلا ىف ناك ذا ليطتسم

 ماروا ين هنم نوكيال دبكلا ىف ىتلا مارؤاللضرعت يتتلا ةكراشملاو ةصاخل ا ضارعألا ن اف
 لاتيدبكم رولا ناس دحاف ةسوبيلاو لحقلا ىلار دابت قارملا ثيأو اذاو هب دتعي عيش لضعلا

 ديلا نا دبكلا قو يذلا ل.ضعلا مرو نيبودبكلا مرو نبق ةرفيوةمل ]لا ءاضعالا ب اتكيف سونيل اج

 ةيلعودي ترماذا 7 اعلا نان لاضعلا مروامافةعف د ةريغ نع عطقنت و هبطيحت ظلغ ىلعدنم عقن '

 ةجزمالا تامالعب ماروالا داو .ه نيب قرفيو ةعفد هنع عطقنياري ملوال لقاليلق هنع قدي ظيلغلا أ,

 انف

 دبكلاامرو



 الع
5 

 ا ( 0 )

  تامالع نمدجوبامب ةيداملا ةجزمالا ءوس تامالع نافرعب مار والا داوم فرعت يا

 ةماعلا ةمالعلا اما دبكلا مار والةيلكلا تامالعلا عمشلا لاو طال الز موا ونراك ةطيلم

 اهنالودسل ا ىنامكالان ايخادتشي اعجو ك انه دجاو امزال_قيسارشل ا تحنالقث ليلعلادجب ىاف

 ةوفرتلا باذجنا هعم نوكيو خئفنلا ىف امكالةنجسلا هعمريغتيو يوق عجو نءولخأ

 فروخ الا و دمثل باذجنالا اذه نوكيامن ا وامث اد سيل تاقوالا نمر يثك يف لفسا ىلا

 ىلع اوماني نا نوردقيال ةميظعلاو ةراعل ا اصوصخو دبكحلا ماروا باعد او قيلاءملاو
 لفش نول |مرولاددمتلر نيالا بناجل ا. ىئاعاضيا مونلا مهيلع لقثيو ا

  ككانسأ لقتلا دجو ةبدحلا 0 | ناك ناف يقلتسملا مون لول |مهليمرثك الب
 قيضقلا فقاص وصخ ورهظا اعوقو مرولاى اهروبللا 403 ضل هالو انانيساب يرحل

 اهأيا ةئرلاو ب ايبحل ١ ةكراشل ةوقب سفنت |ذا|!دوصخو سفن قيضو سباي لاعس ثدحو
 ذاقتتلا خرم ثدصيامب اميظع مرولا ناك اذا الصانسبتخاامبرو لوبلا قو ىدذالا ىف
 لن ل ريعقتلا دنع نئاكلا امص ثكا هيف لقثلاو ةعفادلا فعض نمو بدع نامل ىف

 نيميلا نمنقسا نيلاةوقرتلاب ا ذناو لاقا هيفلقثلا نوكيف ةدغملا ئله دمثعم ريغقتلا بناج

 تاذجأا اما ع الضالل ةاقالملاو قانصتلالا ةدي دش ريغ دبك ةقلخ تناك ميف اصوصخورثكا

 دبكل الصنم ين وهن دبكلا عجولا ىف ةوقرتلا ةكراشمو نميلا قرم لفسا نولاةوقزتلا

 ييدع 'ادعبل ئبريعقتلا فرثكيو ى ؛دعأأ ىف لقي قاوفلاو 1 مهو

 رعقملابناجأ 0 اىفمرولاو اكاذا ةلمجلابو ابواريثك اقيراساملا ماروا بع صتستر هئملابذاجتلا ١ مارد

 . مروا ناك اذا اماواراح مر ولا ناكن ا شطعلاو نايثغلاو قاوفلاوهظيف ةكراشهدشا 0 97

 دج نولا ايناج بن اح كراش اميرواعيدج نيبناجتلل ىتلا تاامالعلا ترههظ اعيمج نيبن اجلأ ىف

 دبكل 1 بيوت ءاقستسالا ى با يرق لاو ةرأ ت3 ا ا حسم كلغ

 نهيذل !قيلسا اسايلا ع دصفلاب هدف هك .هتنيلخ مخل أمرولا اماجالعل العلا * كلهموهفلا يسأل ١ هلو ة انآ



 الل

 يسن

 ةيعش هناف نميالا عيل اجأأ نم مليسالا دصف ثكل ذكو هقيلتسابلا تسلب يكب مل نأ :لمكويل وأ

 غلوب نا ياةداملار بص” ديربتلا ىةغلابهريغ نم تاعدارلا لامعتساو قيلسابلا نم

 فدو اسكاذز مرو )اة دامرجتع< اكل ذ يدوي ديربملا ةيوفلات اعدارلال امعتسايف
 هد ليسادلااا_ مه شيب 6 6 هيت دشاهللسل دددلللدظعععدءيسعغ*دشد سل

 ملعب اا ذورثكاديربتلا ى 55 را م اذ وارخص د املا ثيحوريثكر اضم هينو ضرما نأ هزا لك

 ل لل سس يس حي ي, سس سيسبب ب جبسبيينل سببا ب 7ب7تسسب مم” مح سنسلاسسل

 هكناد دارلادسي الئل سنش و كف ةرطلت ةيفأ داك اعط 0 دشا|ءارفصلاو ا

 ناز دعي يافكلذدعب من نا ٍك ارل | 3 امو ء ايدنهلا 3 املثم ع ناونزلابط .. اان |لئثموهوةفرصلا :

 مرو وهىذلا ضرملا يازو اجاذاف تاجضنملاب عداورل اطلخت يبات ايضنملاب طلخت ءادتبالا
 كتي

 ظنحلريسي يا ضبات نمول خالو تاع داولاب جزملاو طلخلاريغ نم ياليل هماهنال دبكلا

 ٍْ اضياؤ دمضالا ىف 0771 وق ا ةده لملرا ايم لم كا د :املارجتح *.اةوقلا لحش القل ةوغلا

 القطار انآ اديب ده ع 0
 يلي ا

 1 5 برعم مرولا م نافل جل

 وعضو ةوفلاعالحب لائهسالا | طارفاواهب ب دحملارو ضيف ندم ىلااهعندي ٍ ورعفطلا ؛ م نأمل

 طسونلاب ىيلعف ةمحازملاب ملوي ةعيبطلا ل اقتعاوح اورالاو ئووقلا عيمج عض بسجون ىا

 ةلقتعم تناك اذا ةعيبطلا نييلتب لغتشي لب ىوقلا لاقثع الاوريثكلا لاهسالا فطسوتلاب يا
 ةيياوققل زو لاا كلا راض يح هم دصص-ا دامك
 907 ل 0 771775 مسه

 م ملال نا ىووزملا) هاج ذاسلا

 ءاثقلا و اوايفلل أ وز ل ؛مةرارحلا ا اةدر ايلا دملا كيو كالا قلم اوكا 2

 ج ازا بسح اء ةبرشالا ن م اهنبساندامن ريبكلا سيزر :ال | صرقو سفركلاو " - قه مير بطبلا



 ةيودأ

 ةيذغا

 ه ةعيضوم

 ةمتامسسسلل سس ادد 1 0 يل 11 1 7 مكس شل

 رانيدلا بارشواريغصلا يادرول !اطزفوأ

 وحدا 67-5 7 يصمم 5 ىلعةيلوتسم را راي

 نم عوقنو ا دبكلا بدعم قيرط نم ضرملا داوملةعنادلاو راعلا جازملا ءوسل ةليزم ا
 ةّثامب بلحتسم ءاب دنه,زيو رفولينره 0 0 وا

 0 اذكه نوكي نا نلوالاواذهرفوليف ب لب لوو اركتم ' ىلحت و ءاثن 0 اقرزب عوق ءامب يبا

 3 6 00 2 وأ ادح ةنيل 6-0 نامر فبهدحو نسيرابربنا 6 وفنوأ

 ةكدس-ل-سل لس هه سس سس _ل لا سس سنس ا بسسس تمشي سا ساس

 مليش شا هس للسسا سسلاااسب_ همس 0 ب 2222222 2222202 2 تشل شلال سلمه 22222 يصل سس عممتلت ميسسشسسللا

 000 0 هءلككو سفركلا ع ا ,ارلا ء ا 0 امي طاذبق ء اهئنالأ

 اماو لوهتنملا دنع فرصلا ىلاعملا ىثبي ىنح ليلعتلا و جاضنالا هيفام كلذكو سيتفتلا
 همس اش مس إب سبنسيتإب حاتسشسمس سيد ةهسشلاسشسسسللاسسللطفب مسلي سس ستسس سسسناس سلس حساب

 ارز ياكل يوقد ابرمن ا هراؤووز هيف عقن دق جي ابزإ : ارلا امف طاطعأ الا ىف

 000 00 ١ نيلعربكس يرابر "درا كعب يم ا 1 لك 6

 0 ل

 كلا ممسمسسم ميس مب اسسشسلل سس نسا: _ تسسلم ب

 "0 يييعع 5 كو نارفعز وأن يتنسفادا ضم

 رصققيو ة.كبتو 4 ”نورب 8 هتف ل دشصلا كرت ءادتبالا و مز دعي يلام ةظبلغة در ب ةدام# اميمراظ 0

 مدسشسلل 2متتتاالل1ا تت تتلو ةهكسس م لسانلل ةسممسسلل بن نسل

 نر لاء - - وكلام اطويتسمالا اع | ل# 0-0 ايلا قلع

 مدلل مدسللل سل ك0 11 3

 7 356 00 ا يسع 5



 هل

 يىدنهرمتو مشتل ر هز و ين ا ةسب نم هك ااضيا جاضنالا أو نييلتللوربنشراي هلا_الصإل
 ك0 ما ه5: اسبلللاط حسب سسسللل ا سئس سسسللا شلل بسسس سس سسسانسنن جيب. سسي٠ّ٠ٌّ ش2ت2يبسبب٠ا سسسنسسلج سس سس ساس _ تس

 برقي الودنو أرو تشذخحريش وأ نم جنرت 5 لع نيغفصم ى كنسفأو ءأد دنهو ءارق رزنو نوقيراغ و

 ءاضعالابرضمدن الذ اينومقسلااماو, ضيبفتلاو در ةستلأ نم ةيف اه اةملياهلا| أ 5 ةلا الو مليلهل |

 ةناف بدحمأ برقي مر ,ولا ن «اياسوإة راردل طامي !
 ا لل ل ل تال ا ا ا ا

 ةايملا ضعب يف بلحتساف رار دالا ليبس نيلعاياقب )| يقنيلراردالا ىلا جانسي لاهسالا دعب

 عقر اديك نا لا يبمنكسلا و يراني دلا بار ثلث ةبرشالاو | ةروكذللا

 وريغيو تانولاوأدبلاو ةوقلا ل اخ و ءالتمالا لاحةاعارم كيلع بجيام لوا خيشلا لاق

 قمل: قيلسابلا تسكتكملا او ةنكس حامل ١ ىف ةصخ راهنم بلطتو هف رعثامم كلذ

 ةعفد يف مدلا نم هيلا جاتحيام تذخا ةيوق ةوقلا تناك ناو لافيقلا نمفالاو لحكالا

 تلمعءتساو دبكلا ف ةداملاث يك ردو دصفت ماذا كنا ملعاو تارميفهةحرسو تفرفالاو ة دحا و

 مارولا م نا ىشوا تاللحملا تامعتسا ناو مرولا بلصي نا كشوا عداورلاو ضباوفلا

 كا ملءاوارفاو امد جرخاو يوق عنام نكي ملاذا ىلذ ينرصفثالو الوادصفاف ملالاو

 فونت نابذتنيح كيلع نكل ديربتلاو ع درلا نم هلثم يف نون اقلاوهام ىلا هئ ادتبا ىف ج انمعت

 2 الا ديك ام عرس |امفهِب الصلا بناج

 امبرو باصتلا ىلا طا : الاب اهلامعتسا ىداامبر ةدراج واو عاب

 يم ع بع هبرو مامعل |لوخ داهافك

 رضتاهناف نىرثمكلاو حافتلاو ن امرلا لثم ةفصلا ةذهب ينلا ةيذغالا نم كلذكو درب و

 نوكيو ءارغصلا بلجتت الف ةر ارملا ىلا يمذلا ذفنملا قيضن اهن ال كلذ و نورخا ةهج نم

 اهرخآ يف و هلعلا ل وا يف هنم دب ال هلا عم ضيقا فار تك 1و مرولا ىف ةدايز ىلذ

 نيكلا ىف ءارغضلا ساحر زمججتلا نان] ذل ونساط ل طل ل
 كتر دابم نمرثكا ةاعلا هذه يف ليلدنلاريب دن نيلار دابت نا ىلااضبا ىلذل جانت ىناف

 : كيب
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 ولي اليم دز ديذص نم حشرتب نا لوس عاملاعف دوقبالصلاورجحتلا مافوخ ماروالا رئاس يف
 كح امك توما برفو ةوقلا ىخراامبر ميتفتلاو ليلستلا نكل ةراسبلا ماروالا هحشرت نع

 مار و الارئاس 7 اعباهب يتلا تايخ برم اب دبكلا م أروا َح اعب ناككبيبط لاح نعسونيلاج

 معطي نا بجاولا ناكو سور دزخلا ةماعطاو ءاملاو ةطنعلاو ثيزلا نمة نختم ةدمضا لدم

 ةيوقثو ضبقاهيف ةيو دا تاللدمل اب طلخي ناوريعشلا ءام لثم ظلغو ةجوزل البءالج هيفام

 طرغي الو ةوقلا ظفحي امر دق :ذه نم لمعتسين او نيتئسفالاو ةريرزلا بصق و دعسلاكةيرطعو

 اذه نم ضباوق عم ليلحتل ادرخآيفو بيكرتلا هطسوا يفو عدرلا هلوا يفةدمعلا نوكتو

 سونيل اج نم لبقي ملف ةسامهنقو ليجعت و ليلحتل أ ةيوقت ىلا ةجامعل ا تناك او ليبقلا
 وبسي قرعبو ةوثلا لالعاب تومي ضرما اذه نا هيلع اعمنج ا ضيرم يف سونيل اج ةرذناو

 كي اجلا فرعت نا بج مث سونيلاج هنظامكر مالا ناكو ليلعلا ثامف ةيلعرهظي جزل

 اعيمج نيلاعلا ىف ةداملا لعجتف بدحملا ىف ةلعلاو لهستو ارعقملا ىف ةلعلاو ردت نا كايأذ لتعمل

 بناج ىمرعقملا ف يذلا مرولا نم غ رفتستف عضاوم لا برقا نم غرفتست نا بجي لبروغا
 ةكسمتسم قبت ةعيبطلا كرثت ناكاياور ار دالا بناج نم ب دحمملا ىف ىذلاو لاهسالا

 ةوقلا طقستفاط ارفاب قلطنت اهكرتت نا اضياالوريطخ رطخ هيفو اميظع لوذا كلذ يفن اف

 اماوكذوفن عرسيوق دس ثروبالوولجيودربيهنافريعشلا كشكودوجافءاذغل )ا اماو ةعيبطلا اريعتت و

 زبخ انزبخ نم دب نكيمل ناف مرولل ةمح ازمه هوظلغ ىن م1 دي الن ةطبخلا هنم دش اوس وردنخلا

 ةياغءاذغلاب لوزتعي ناب ور ونثلا قزبخ دق وةكلع طخ نعال يديم نع !ى ذلار 0

 يةوالحا | ليستسي 00 أ نامرلا هكاوفلا نمو قمرسلاو نسعلا لوبقلا نموفيانعلا

 جالع نم بيرق ةرمعلاجالعو لاق مث كما ام ت واللا بنتجي نا ب جيو ءارغصلا ىلا ةدعم

 ةدوربلا ىل١ليم اوه 1 ةرالاراردإلا و لاهسالاب نوكي نا بج# نكألو ينومغلفلا

 نخألو دربل | صوف ليلعلادجب نئتح ىلذك ددجت لازبالو ا اب ةدربمةدودالاةيلع عضويو



 ناح أو ىيطلت و كيك و لدتعم ىنيبلت اهيفريق مع نم ةيدرم ةيود ةظيلغلا ْط الخإلا نم 00 ٠ ب 5 ب 9 َ اننا مس 7 و 2 0 | ٠

 دس

 هيف لمعتسيالو ةوحنوروفاكلاو لدنصلاءام و لجرغسلا ءامو َ اكلاءامورفولينلا نمةدمضا
 ا ا 222222222222222 1-22 جدد

 ةهل4ل4ي اه لتس لم يسسسل دسم

 ضباق نمدبالو ع ورخلا نهدونويلهلابارشو يروزبلا نيبجنكسلاو لوصالابارش
 ةيودالا بناج بلغي ىنعي ضباوقلا ىوقي ءادنبالا فو ةرمريغ تملعامل ةوقلا ظفحب
 لامعتسار وجال درابل ا ماروالا ءادنب ىف نال ةنيلهلاو ةيضنللا هي ودالا ىلع ةيوقملا ةضباقلا

 ةللعمل ا ةيو دالا بن اج بلغي نا بجي نكلو تادوقملا اهيل فاضت لب ةفوصل! تالا

 لبنسلا هت دمضاو درابلا مرولا بح اص ةبرشا يا هنبرش ١ ين لخددبو ةيوقملا ةظباقلا ىلع
 تايوفملاو تانهسملا نم ةيو دالا هذه لاثما ناف نارفعزلاو نو راسالاو ةكللاو ةوفلاو
 خوبطمو | جر ايالابحلثم لهسملاو يد أم در بج ارم ءوس اهب ناك اذا اصوصخ و دبكلل

 يمطخو سوس قرع و نيتنسفاو نومتفا مهارد ةئس دحاو للك نم جامبو مطرق نم

 تك لا اا لل تت ل سس حس

 شسسشلسلشل مسلم ل ا مسلسل بسمل سل بيا سيسي« بلل تسسلم مسيصي سيس سيسسبن -_-

 همس

 نورشع نيبجنرت وا يدادغب ئبرم دروواركسو امهردرشع ةثلثربنشر ايخ أبل لع
 حوبطملا اذه لا فيضان اواليلقرثكاوا مضر 3 قنص دح أو لك نمزول سس دوافلواز اكسر د

 أو نسحا ناك شمشقل أوأ ىىجع ند نما بيبزلا نم امهر درشع ةسمخرا 0

 7 نلت ١ 5 : :.ملا ١

 ن ديلا ةيقنت دعب مهجالع نوناق ناكودتا ددبافف اوجلوم نويذلا مه هنماورب نيذلاودحا

 دراب مرو



 (0) 8مولعمأ 06و هن. م. 46 ةصكم 101: او ءانل م15

 0 (انجم ل
 ظ ارككأو هيلا ج اتعب امرا دقمب هي رطع و ضبقو ةيوقثو نييلثلا نم باغا ددسلل سيتفنو لدتعم

 دي او تابورشم لمعتست ةيود الا ةذهوريسبضبقو ةرارم اهيلع بلغي ةيودالا ذه

 اخ نعل ابو يخل اقل اب ةاقتعم تنام نا ةعبيطلا ند 1 تجو تالوطا

 مدقيال ابجإو مر وللهعفت عم مطبلا ىلع و ناتكلارزبورابكل اربونصل ا بح ىلذ لعفي دق 5

 7” وكي نأ ب جيو نئذالا ف ديزتو ملؤتف ةرارحأ | ةديدشلاءايشالاب نطبلا لاهسا نولع

 ةعفانلاةنرفملا ةيودالااماو هلياحت سلع ١ دج نيعياممكلذ نافنميالا بن اجلا ىلع همون

 اي نيبلت هيف ةبلحلا قيقدو ةرارحلا ىلاو ةلدنعملا موحشلاو خامل اورب ونصلا بحق ىلذ ىن

 ج وزمم ءالطب لافثم ىلا مهر د فصن هنم يقساذ | هناف ةعفنلا دي دش طسقلاو ج اضنا عم

 طسفلا نهدوا ناسلبلا نهدوا نيدر انلا نهد يبقس هنم عفنيدق وانيباعفت عشت بارشوا

 ىلذ لمعتسي مهارد ةعبرا نز و نيدرانلا نهدنم ةيرشلاو تبشلاو باذسلا هيف 0 0

 07 0 اة ا! نادبط رلامبشنلا ١ عض كلل و عفتياممو ل عنيف اعوبسا

 ءامب مه رد نزو ثفاغلاو ةبرشالا ضعب يف مهر دن ز و تشكنجنفأ أرزب كلذ نم عفنب

 سمرتلا خيبط و نيل اقثم نز و ىفغجملا لما ناسلو ءاب دنهلاو جايز زارلاو سفركلا

 بحو ب ارش !ا!ىفرلازوللاو أوكلذ د نم ل |لفلفوا م هر د ئصن لو 1 ا

 001١ رد و كاركلاو سوبر نامكلاو ةدعجا أو دوس الا صمحل أو ةوفلا لسع و راغلا

 ا اس مهاردةرشع نز و نوت درو هتفصو لفملا صرق ىلذ نم ةعفاذلا ةبكرم ا

 مر ةهلؤد رعزد | مهردلو لوكطصم ف صلو م هر داطسق كل ذكرم مهرد نآرفعز نيمهرد نزو

 صرقيو ةيودالا هب نجعنو بارشلاب لفملا لاو رد تالاف مهلرتلا ل صر

 كىلذن م م وءاب دنهلاو بالبللا ء اميف كارد ناو ناسا امب مهار دلت نز ا شلاو

 ( 0 د . نوما 0 !”سأ ع كن 3

 : نيفلاو
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 ميئاوخوريشو اغلا شا و نوي هلقاولوقللو دودي ربو للرخج كفانلا ةلاؤمم

 ينائسبلا سفركلارزيو طسقلاو ي دنهل لبتسلاو لفلفلاو دنوارلاو يبجلا سفركلارزبو ةريجتلا

 حتما ءازجارعرعلا بحو كثفاغلاو نوسينالاوة دعجلاو ةيدوهيلا ةلقبلاور زجل بو |

 0 اقستسألا ف دقم و هَةينقل أ ع وردت سونأو | قو ند لسعم بارشب ف كيد كلم دبر مل او لسعلاب 5

 لاخدا سذ داع دردع !' مدلادلو ون مدع كلذ دو ضيبيو نوللار ةصيق :اهجازم ءعوبشت و دبكأا غض ةببسو

 دقو مسلا وللا اهفعضوةدغملا اداسف ببسب ةيِنقْلا وس ث دعب كفك اذكو هيلع قعضلا ءاليتسا هو دبكلا

 يقستسملا ةنحس 000 م ةرحسريصتوةدرلا فءاكا عامتجاب بسب ةينقلا عود ةييبشةل اح ضرعت

 هنن اجلا وعض تتييلايافكااور ةدطاخاور االا ورا وربع 1 مفأ ارطالا او ةجولا مصيتيو

 جيهملا نمنربلا لقا ريما ندبلا اشفاقبرواهل فارطالاو نافجالال وبقوةبطرلاةرختالا

 فعض ب كتبوا فكل ذ لكعبل 7 ع عوج ايئوت مدعو لاعب !!ىرقارق 0 اد لاو ريفنلا ةرثكه كليو نيضعلا رعخأ ام

 حرم خوفش ام ترا الا ناطنا ل رومي نس سلات بت فوهو ردد قلل سل

 مامحتسال أبو 0 اللا برش كابلةتبرطكبو لوضفلا دلوتل فعن امياريبادتل ايالواربدي ناوءاقستسال | 2 ديال

 بارشو هنوتنسفأالا كما هاد هد بذعلاءاملاب مامسعلاو رخبلاءاميو ةيبشلاو ةيقروبلاةايملاب

 لقنرفل اب بيطملا جا ادويزل كوع اجار 539 نبش دبكلل ةيوقنو ١.8 ذل هيف ا ذغل او درولاو يرانيدلا

 كلن نم م لئوق اديرا نو ارقبف كيلا ,ارفعرلاو ه لوكطصملارو ىنيص هر ا دلاو

 ةدامهببس ضرمياةدام هوذ ضر.مءأ اةهتسال لاق هلل لا ضرملا اذهىفدصفيالو دنو ا أرو نوير اغدازيف

 دفعا يان اهبويرتف ءاضعالا للخ يف نوكنق داملاىلت ياء اضعالا لاختت ةبيرغ ةدراب

 رمبدت 3 عضاوموا :اياكهإو ةرها  ساظلا ءانغ ءاضع ع الااماا ماهر ويح ىو ءاةبير دلا والا ةيلكات نينبنم

 كثي نوبل ةصاخ ادايسا ءاقلبتس |لكلمت ةماع أب ابسا ءأ ةسْوسألا] نا ماعا طالشإلاوبا ءاذغلا

 لضاولا ببستلا هناىدبكلا عض ةلمجلاب و ةكراشمبو | انصاخ ديكل لادئع اريغ نمءءاقشتسا

 هع اوناو لاحطلاو هئ الار اقير اساملاو ةدعملاو ةيلكلا يه ءاقستسالا ىلا ةيدّوملا تاكر اشم ارثكاو
 رق 0
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 ةينفلا 2 جمد

 ءاتهتسا
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 . ملعا نوناقلا تايلكح رش يف نيققسملا بطت لاق ة ئلبط املا مث ئمعبلل أن ىفزلا اهو درا ةثلث

 نيهجولا درا يمحللا موقلا ةفأ در | لتسالا عنان زم للا( فولشلا ابطال نا

 كش / كشك 1

 ةعيبطلا دصق نا امهين اثو ىلبطلاو يقزلا فالخب ندبلاةلمجل ةءاع ةفآلا ناامهدحا

 ةفيعبض دبكلاو هله تعويم فارطالالراف ةيهمتمروما ٍ ىلا فورصم يمعلل لاو ادم يف

 ةهمضهو ءاذغلاريب دتل ةيأوتص ى 0 يللا ةدعلاىلذكوذ 1 11 ه8 ىنلاذي ريرغلاةرارح ع ١

 ةفورصم ةعيبطلا ةيانع ن ان يلبطلاو يقزلاف ال ةر ايس ةفيعض ف وم

 نوكيف كلذكح ناك اذاو ةيث املا جارخ اواحايرلا ليلعت اما يهو ةدح او ةهج ىلا امهبف

 مهن»و امونم 101 درأ نيل نو وكيف ى ايطلاو او يقزلا قامم هرثك |ةيف اه دداج#و ةعيبطلا بعت

 مظع | نوك نارثكا هاشم هناا ,وك نم مزليال اولاق أدر يقزلا نانئلا بهذ نم

 هللابذوعن) ماذجلا لئ اوان !نمةلئاغرثكا سر طرسل ا ناف لقا ءاضعا يناهن وك ن

 ناف يلب طلاو يىتزلا ىف دوجوم هلثدف ى أل أى عل 0 او(امهز مم

 لدي يذلا مث كلذريغ /!!فا انوا لف هرذ و ةيزيرغلاةرارحأ أ نكودغي يعض اضرا اههيفع اذحالا

 لامعتسا نم نكمتي الا ذهأو ةميلس امضءالا ضعبنأ ا كك ”راووجو أ درا يقزلا نأ نو 95

 ءاضعالا ف ىقزلا ررض :ملظعم نا جينأاو : اوشا !|ءأ فكعالابأ» رارضأ نماقو مخاهيلاجا ايما ةيودالا

 ع ادتجا نااهعبارو يملا رد نضرثك !سفنتلات ال آب يقزلاررسض نااهئلاثو فرشأ يهو طايل

 اماورثكا يف لا عم يملا عامتجان ا فرءتسامي ةريغ يف هعامتجا نمرتك أ هيف ةأوأ دم يف عناوملا

 عرس اهللعت نوكيف فطلا يلباتلا ةد ام ناامهدح | نيهجو مف ىلبطلا نمأدر اهنا
 مهلمو ى ىلبطلا فالخإ ميخو عجوو ميظع هرطخ ةيفو لزبلابرمالارثك ايف ينزلاةاوادم قااماهيفلثو

 نشاء وكول يد ا ءألل يلبطلا ديدمت ناامهدحا ن يجو ا ١ يلبطلا نأ لا بهذ نم

 اى 0 رغلاراحأ أ ناك اذا ل صبا هنأ 0 ىطلا ناامهيناتو نان هه نم كتضا - الان وكيفةريغديدمت نم

 ةنآريغ نمل وبلا ِي لايزال لاضاق رقت ل صعب دقدن اذ كلذ يقزاا ف : ه زاد الوادج قعضا
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 ةءادرلا ىف ىمسللاو ىقزلا نيود 4 ايلا |نادل كاذهيف قو يىقزلا»صاخاذهو يزيرغلار املا ىف

 5 خلاةدام فالخب هللا اعطاد ؟لايعا ةيش طال ولأ اةداملا نآأل

١ 

 نع يفز ثدحب تان

 ل 1اقتنالا الأو | 4 درع عل دنع 0 حق اصلا ه او برثلا 0 داك فايل اععلا كجم ابئخاو هم .ةيئاملاةرثك

 ةيئالا لفت ىا ينال اقيلتسالا غيل اولا نيلئنعأ ا,عبسلا لاق علان دس نياك

 اع اما ي رورضت اهيا ال 0000 اهجرخ“ ةيحان نم جرذ داو

 ةعيبطلا هعذدت عف :ن نم ةدشلو اة داص ةرثكلام .ه نقع | هاير َّغ >2! لاصفن او ارسم حر ”, ليبس

 رثكاو ءاعم ني 5 ينلاىراج هنبليا ىةصهاتق ةرورص نع

 يقل ذفن ا امير يعيبطلا عن دأان |تفرع دقو اهو املا قافصلاو اهيرتلا نيبوهامناةعوقو

 دبكلا ىلا ءاذغلل يتلا ىراجتلا ضعب نم م جرادبالا ليبس قئلع اماواهريغ نع الضف ماظعلا ىف

 هيل ألا ,اريمصتودو 5 لو 7111 نراك للا لاق لاق دك وال وكوادر كو 1 يل املا رايق

 بيضفتلا ىرج“ و ةناثملا مث 2 ربلاو» ىذلا يعيبطل ااهارج# نم اهسابتح ال كانه ىلا

 ,يهمتلاوا مشرتلا ليبس ىو ١ ع ما ىعيبطل ااهار - ”ريغ ىلا ةيئاطلا عجرتف ىا ةريغ نو ١ !!عجرتف

 شد شسس ساس. شن يه دتحشت”ت-ا شا ببسيشتن هس ايسببللب سسسل سسلءةسمل

 هيك ةئاملا بلجا وهو افنآو ا ذرك نام ناك رجلا ال لالا قزتنتلاو انتحالا هبجوب يذلا

 12111117 لع مف ه يعيبطلاج رخ ملا نم تعنم الاهنال الو 7 ايت فزيلل عاممالولا

 تتتس77صل ت قفل مدمس سلال

 ىلذ ٌةيئاملا دح دجن يبا دسنما مج ة ةازسلا نموهو * نيج اهلا نوك ةهلاح يف جرد

 نبل ا ءاضف يف تشفو تعجرف يا نطبلا ىلا تشفف ةدسنم ةرسلا نم ناك هذلا ذفتملا

 عب هلت | و ىنيلو الأ ءام دقلا ضعب هلاقام ليبس نيلع اما جيشلا لاةكانهتورقتو

 اهنمذخ أ يف نينجأ |ىفةرسلا ىتأت تناكينلاقورعلا تاهوف ىلا ع وجر كلذ نا نيرخانملا

 ةعبارلاةلاقملا ىف و ( اهضيخمريغ ليلا ضيغت ) نيدرخالا ىف و نيتسنلا ىف دجو اذكه (0)
 0 ُّ ) اهصيغم ريغ لئلا صيغل اا بتلاثل ا باتكا / نم رشع عبارلا نغل ام

 يفر ةمجعما | داضلا عدوم ةلمهملا داصلا كتعيط ىوناتلا ىف 5 نا نقيا ص ي ف ةدام ىنادقف

 ىنطبلا ءاضف نلا نغنت ةيئاملا |ذكه عنوملا !ذه ىف ةرابنلا تءعقو بابسالا حرش



0 

 ا 0 مت نيلسلو ول 1 ةدوأو 0

 .نئرخالاتاهجأ | نمةعفادلاىوقلا 3 ةمو اقمو ةدسلل ترطضااذاف ةناثللاىلا فرصنا بناجلا

 تقشنا ةرسلا ىلا اذفنم دجت ل اذاف اهثاهوف ىلا عوج نأ ءلاقو رعلا ىلتيف ةيئاملا تذفن

لا اهئتلخ نلا سايقل اب ادج ةعساو تراصو ترج فاو ار لا ىلا
 ىلا ذف انملا تمضن او لوأو ا

 م ةيئال تارت وكيد الام ىتيلادرع يذل |! نم اقيض ديزأو ةقيض اهنا دفلا رو

 ةيك املا ةرثكببسو ءاعمالا ىبلا مث دبكلا ل ءاودلا اهب ذجي لبسلاو هنت اهجلأ ذه م اعقاو ن طبلا

 دبيكلا ةغف اد نعضاما 6 ار ةلاكل هتف قر ل فوم ماسالا ًاةستسإلا لوصح دنع نب فيا

 طالانعل او دبل اهليقي الف دلا طلاختف يعيبطلا ىر جملا نم ةيئ الا عف دنت الذ لو اكل بز اجوا
 صمم حيل, ا سما سس ل سس

 ةرثكو اوانلقأ م بجولو نابلا ىف عمت جلو هيلا دا ىلت عجر ف يا ج رختفةيئ ام ابمدلا كلذ

 لكعم يدعم قفتي ن 0 اب زش و | ري هلو نعوم هأ هيك طا ةرث 5 تيبصو للا برش

 ةوفلا ف امال صاول |ببسلا اذه بابسأو جينا لا اق ةدا دسناو اد ,االخللا ورجل موو مرو امهنم دحأ و

 فكورتشمزييمتلا نالف ةزيمملا# وقلاىفيذلابسلا اماذ ىبراجحلأ ىناصاو ف ٌةداللا ىف ماو ةزيمملا

 اصوصخو8 ”ةكلسر١ رجلا ىف ناكو أ اكوأ اههدحاوا افعضاناذ ةيلكلا ىنءمةبذاج : ةء ديكلا فةعفاد# ةوق نيب

 بدجوفيىر املا هادتحا ملو طبل هلبقي مأو / دلا نم كيل 'اليازي متن مل 0 ةيلكا فن ام انآ

 ةيلكلاوا اه دحو دبكلا ىف ةلعو ىعضلءاقشتسالا ثدحت دق اذهلو ىقزلا ءاقستسالا عوقو ةوجو دحا

 0 ع ٌةوقلا اردقيام قوف أدح ةريثكة يك الان وكت ناذ ةزيمألا د الاف ي انيلا كيني لانو اه دحو

 ةدشل كلزوريثكلادر ايلا ءالأ برش كلادج ةريثك نوكنةي اذا او ماضهنالاو ةديحريغ ن قوككو |اهزييمت

 دركلا ىلا اهغم بت نيبال كابا 5 ١ شطعمرخآ بببسإو | شطعم دبكلا ف ع ارك هام 6 شطع

 هيفنالوادرا دريغ لذ ١ شطعل |عفنيال ةسفن ء الان الوا بروش ل! ةرثك لع 5 سشطعلا موديفدب دّدعت م

 كاع نوكن نأف اير اجلا ف ئذلا ببسلااماو كلذريغرا ةيقروبوأ ةحوام نم ةشطعم ةيفيك



 ا

 قولا اهسكعتو اهنعمت لآل اهتهج يفذفنتو اهكل اسم ىلست نا نعي املا عاساودلوأ ماروا

 ببسلا ىاءاضعالاو قو قورعت ١ ةبضاقيج باد نر نع معلا 50 سالاث ددعتو اهير اجم ريغ

 لا ةدلئا ام ةيناثلا ةبوطرلا نوكتف عبارلا 0 لاثلا مضهلا ىفد اسفوه ءاقستسالا اذهلم دقتلا

 ف 5 دقتللا ناكامبرو ىعيبطل اهقوصل نك دبلاب م دل ١قصتاي الف ةيمغلبلا و ةيئاطاو هج [يفلا

 دبكلا مضه ىعضةقيسي دقو لاق ام ئاعلوانتي امداسفوايناثلاو لوالا مضهلا داسن كلذ
 حشسسملل يي سس سلس انا. 50 0 3 2 ا ع

 قصتلي ال ياء 5 أ نم هنم دلوتيام قصتليالف مدلا ىف تابو َّط راارثكيفة دعم لاو

 ا نيلبو هنم دلوتملا مح الأ ياوبريفاديجاق اصتلا مدلا ىلذ نم دلوتب ام ءاضعالاب

 ءاتضع الا ةَّدضاه تفعضاذاو وعلا ووباتفب املا يجاوز ةدلوئللا ء اضعالا سايا

 ريما تاو: ىسلابطش الا بصو ءاضعال ب ذج ىووقو اهنكس اسر هيكل ارو كل

 اقير اساملاو ةدعملا لثم ئرخا ءاضع | ةكراشمب وا اهسفن دبكلا فدربل :ذهرثكا ىادبكلا

 ملال ةسسشللسلللب سلب شيسسس سسيسيبيب سشيستسل هدلسلسس

 6 .انالاو با لحام
 ليل + ب ّةداملا 1 ظلغلوا ١ ةدعملا ىف ةمضاهلا 7 أ ياو ةوقلا ىعضل اما لوالا

 مضهنت مل ىلذك 0 اما ناةدالا ناف ادا راهتلا#تس او ةااتللا لو ةوقلا ى ١ تدلضاب جن اا يفصضتو

 ةيراخملا ىلا ليحتسيف ندبلااههركو يوفق رخام الذم ةفيفتسلا ةوازمللا اهيف لمع دقو |اديج

 رخبت ةرارح ةوقل ىلبطلا ءاقستسالا ثو دحوا مضهلا داسف يبا نوكحب دقو ةيحبرلاو

 ةدعملا ىف ةبيرغ ةديدش ةرارعأ كلذ نوكبامبر يااه .ضه ءافيتسا لبق تابوطر !او ةي ذغألا

 م اهيلع ىلوئسي نالبق ن دبل ١ كاي دوطر وةبطرل .:|ةيذغالا ىلار د ابتدبكل و

 يليطلا بسب وكب 'مديل لهم م هيبظو مغالعذ ا نع

 ا

 كنق



 ١ ْ ااا ع
 را

 نيس نيس يسم

 ”ىلكلاوا لاعطلاواقيراساملا وا ةدعلل ةححراشدب وا ةصاخ دبكلا فعضر يش نم ءاقستسا
 عاوناعيمج ءاقستسالاع اونال ةكرتشملا تامالعلاو جلال اثللاو محرلا ةكر اشمب نوكيدقو

 - ثدحي اهعيمج يفو داوسو ةرضخ ىلا لاسطل | ىف وللا نوكيو نول اداسف هعبتي ءاقستسالا
 تفازطال او قينبعلا بهتو هب اخبوا مدلا ةبوطرلو ةيزيرغلاةر اربحلا ىفعضل نيلجرلا بهن

 ةوهش ةلذ عم نوكي ةرثكاو سفنلا قيضو حربملا شطعلا نمواخبال اهعيمجو ئورخالا

 درابءام برش نعاصوصخو دبكلا درب نع نوكيامضعب يفآلا ءاملا ةوهش# دشل ماعطلا

 هتلقارم-ي هلاوحارثكا يفو لوبلالقي ىمعللا مث يقزلااصوصخو هعيمج يفو هتقو ريغ يف

 لوبلا نعءا دلل !ةرملاوةيوص دلازييمت ةلقل اضياوريثكلا قوشفين كي ذلا غبصلا هن عمنجيف

 أريثك مهل ضرعيو ءاقستسالا ةر ارح نلع هترمحو ءاملا غيص ب بس مكحي ناب جيالف

 يلبطلاو يمحللا ف برذلار ثكبو رفصا ءام ءًاقفتير وثب مهل ضرعن اًماريثكو ةرئافتايمح

 ثغفنالب لاعس ناكو نامدقلا مروو ةعيبطلا تدئشادبكلا مرو نم ءاقستس الاءادتبا ناكاذاو

 أدنبا ناو يقزلا ىف كلذرثكاورهظن مث بيغترسيالاو نمبالا بناجتأ | ىف ماروأ ث دحنو

 مرسلا اول ديال ليوط برذ ضرعو نيم دقلا نم مر ىلا اننا طنلاو نينرصاخأ 0

 شطعلاو باهتلالا نم ةرارعلا تامالع ةعم نوكير اح هببس يجذلا ءاقستسالا و ءاملا هعم

 رضخالاورفصالا ئقلاو ماعطلا ةرهش طوتسو ندبلا سبي ةدشو مغلا ةرارمو نوللار ارفصاو

 ىنطبلا ف سوسحم لقثدعم نوكي يتزلا تامالع «:نرارم ةدشلهرخآ ينلوبلاةقرحدتشتو ىقزلاتامالع

 كىلذ < مييصتلا املا توص هن عمسي ضخضخ !ذا لاب تروص هل نكيمل نرطبلا فرضا داو

 لتعيال . حوفنملا قزلا ال ءامولمملا قزلا سم ةسمو بنج لا بنج نم هبحاص لقتنا ذا

 ةلاقص نطبلا :دلج نولع نوكيو لبذي لب ىمحللا ىف امكاهمجح ر بكي الو ءاضعالا عيمجمعم

 | ,٠ باس نمنت نوكيو فصلا ةلبق ثردخ وركذلا هعم مرو ايزو دودمملا بطرلادلجلا
 نبل ىلا هرخآ يف لامامبرو بجتحلا ندمتل ددمتلا نم عوش عم ةبالصلا ىلا الئامارت وتم
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 بابساريغ مغ نم تجرخ# اصح دعب ةعف داعق أو ى رلاع اقسدسالا ناكاذا و تان هطرلا ةرثكل

 نوكيىمحللا تامالع#قرخنادق ةيلكلا نم 0 نييرجملا دحا نا ملع اذدبكلا ىف ةرهاظ

 املا ءاامصوصخ وهيف ءاضعإالا ليمتو ل دسجل ضرعي (.ثتح هلك دبلا امتنا عع
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 7-2 ا 1 ا م لوبنلا ىلاسل

 0 0م ول لا

 ىن. هيف ناكامبر لب يقزلا ىف نوكيام لقثلا نم كانه نوكبالو اريثك اجورخ ةرسلا

 ا يمحللاىفام ءاضع الا ةلابع هيف نوكي الو دو دممرتو هناك نوكيدق لب يتزلا ف سيلامددمنلا

 خوفنملا قزلا توصك توصص عمس دبلاب نطبلا برضااذاو ل وبذلا ىلا ءاضع الا ذخ اب لب
 : ء حشا ا : 7 :
 عر !!ج ورخ لاو هيا حيرتسيو امئ |دءاشجتا ىلا اقانشم نوكيو ءامولمملا قزلا سيل هيف

 ةيفيكب ةوقلا كهتنت سيلذا فيعضب سيل و نيقستسملا نم ةريغ ضبن نم لوطا ةضبنو

 - يمانع و هب الصلا نيلا لئ امرتاوتم عيرسرثكالا فوهو ينزل كاهتنا لقثوا

 لليسار خرم ةرياصم مهم هبت متو ا وروت ف دن تارط
 رصنقيف هكرث نكمبمل ن الياقفالا ”الوددسمزبخلا نال نلواو 0 اوهنزبخلا رت نكما

 00 ٍه راما :ككادخ 3 ا يل 8 ةفالارعأب 5 :ذ اكشخ نسال لك د

 هه سس ل ست يي سس ميس سا

 همسي استسببسل مس بسسس ميسم

 لنح "تمل تانك كا 0 بج بي قس أل 101 1 578 0 ل

 منيب زم ةيطرلا ءايشالا نالكلنوء ها تيتان وخلو ءاملا هير يا ه4 التراس هنب در نزل

 لادم و شطعلا طرف ذدنع اليات ء ١ نعل غلا مضه دعب 1111 ضرألا ببس يف ديزت اهنال '

 يوغا ليلحتلاو بفينعلاعو ةاانء اقستس الا ةداص علقي هناف لا ف لا تاضايرلا |

 يمعللا تامالع

 ابطلا تامالع

 الع



 ةبرشا

( 1) 1111110 

) 8 | 

 ةسأر اجر خت“ نيم ناو يف لب'نسمشلا' ىف سوالب قي رحتلا وص اينو يا قيرعتلاو

 نيكل ' 0000 و لوم ديجلا مدعو هيث املا ةرثك دنع كلذاو نراب امال ىيعمل

 1 ةامعلا ةأيم الورحبلا اهرضحت مل ن اف هيف ناف دنالاو هلمر يف غرمتلاو 6 أل ارحبلا برقي

 "ا ل اكل ماسالا | نواب نانشاإلاو' تيونكلاو قروبلا هيف خبط ي نلا ءاملاف

 نافدنالا لدب ل عجب دقورحبلا» ون وسو ملمأ هيف حرطي يذلا

 يتتعيلوةيبرعلا حاقللا لا نبل ىيتسيل كلذوزاج معدل ىلا ةرجغلاورنفملا قوما علما لمرلا ىف

 ,هسابتحا ليدعتو يلا هسايتحاو وه مهيف عبطل 11 عوجمليدعُتو مخ اوبرار داو مهداب ابكا حالداب

 . 1 يس ووك >0 نم دحاو لكطارف | ى 000 و دأ

 سراب هربنا صرقو يجر وزن نيبجتكسب هاب دنهأ | ءامّةب رشالا «ضمشلا كس رفارف
 همس م سادت _ اه لبد دءعدلدبل

 عازار ل 00 . وراومت 00 ال هن ضعي يفور ىعص

 مكس د هال ساتان مسلل

 101 0 هلاك أعم ا 5 برش كرين 7 آل لو لو ط #0 د درش ةر 0

 نتكزو قاسي د نو لجفلا قروةراصع عم س ةركلا اماهويو ءايدنهلا ءامداظ ولخم سناب زارلا

 داك تكرهاسلا لاق نكاكلا د انامل

 هاي تاكتملاب لوحالاوا ةو'ير انيدلا با ارشو نيبجنكس !' عم لجفلا قر وءامب مب صاخب نم

 اسجل ةيرشالا ذه ضعب يف ثف هنفاغلاةراصعوأ: اروبا ولأ أسير كرم

 نب رشعو دحا|يف أربيف ةصمحر دق موي لكدنم لمعتسي قورافلا قايرثلاو تقول تح

 ل1 طرز كمانكمو لعنلا اذه َرَح 21 ءابطالا ضعب لاقام نواع ١ ار

 ءاقستسإلا تح لا اذأابع توصخ و 5 +ىلا|اوضيشو قو مشل ةيعا ةيعارلا | ةيبارع ءالاح ماتا

 دل د و حت ل تكمل :.اروب هصخو

 هسات د د بانل
 هيلا سلو تمس تسسسسسلل سسسسسم مسسسسصسلل تيسسصسشل تسلا تس
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 فكل ذكوءاقستسالا نم اًوربف باو لاو ءاذغلا نما فوع حاقللا نبل برش ١ ىلا ينا كلذ

 | لثم ءادحإلا ودبكال تايوفملاو ثا اهتفملل ةيعارلا ةيبارعالازعمل معطاو لبالا لول
 مسا ا

 نأ مس مجيع 0 فايق دعما وصيقلاو

 ملل 1 يس ووو 2-7

 تتم رتل تل تت تت 3222225555

 0 ل يح حسا اس ل

 ناكاذا اصوصخو عفنيف نيبج يبجنكسل ارا لسعلا ءا نب نيعدر دئلاب !! نسي دق قشالاو نيبجنكس

 قرو ءامو ل سعب انوجعم ةرشقمللا ةرجن الاو اسري ال او ينيبكسلاو لامعأطلا نم ةكر اشم ءاقستسالا
 هنجلاعم يف م اعلا ضرغلا ىتزلا ءاقستسالا ج جالع يفشل لاق عفا عفان اذ نيبجنكسلا,|لسعلاب ل جفلا

 ةدقوملان ارينلاب ء الطصالاو حب ارا ثيح سمشل ا ىف دوعقل هتلابولو لوضفلا جارخاو فيفجغلا

 ةيئاملالاهساوزتاوتملار ا اردالاو ماسملا سيت ةوءاملاكرتو نازيمب لكالاو قفجم ب طخ نم

 هبرش نعال ضف ءاملا يور نع عاتتمالاو هرب دّدو شعل ىلع ةرباصملاورتاوتلابو قفرلاب

 ليلقتو ةريغوا بارشب اجوزمصو ةدمب ماعطلا دعب هيرش فرش نوما دو ورك مل ناو نكما ام

 تامومشملاوةرطعلا بويطلاب اهيوقنو ةوقلا ةاعارمو جالع ضف اوهادج هغيطلتو ءاذغلا

 اهين نيبجتكسلا سرت ةرثك سس ءاورطعلا بارشلاب اهتيوقثو ةيوقلا ةمعط الات اوروةذيذللا

 هناف اسمخو اعبرو ابغ ةدعباضياو ماعطلا لبق اصوصخو فذقلا مهعفني اممو دومحج
 اهكرحديو ةيئاطار دي امب مهعفنيامم كلذ ريغو تاخوفنلاو ةيودالاب شيطعتلاو | دج مهعفني

 نكماام ءاقستس | لك بحاص هبنتجي نا بجي دصنلاام | ويتغ رفتيلا ى راسا

 ءاذغلا ةليلق يهو ءاذغلا مه ءاضعا عنمي دصفلانافمم دلا نم سابتح | ءاقستسا مهب نيذلا الا

 لوا هب نتعا مرو ك انهن اكنأو مهل لاوحالارثكا يفراض دصفلاف مه دابكأ نربي كلذ غمو

 ىلع رفثساو اذ ةعيتيوه يذلا ي ةرلاءاقستسالا ءارب | يف عمطت الف بلص مرو ناكنأو ئش
0 
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اذا هنا ليقو المو داع ةرمةيث امنا ارفتسا يا

 | قايرتلا لف موي لكبمرشف ندبلا يقن

  ةيجوةدحاو ةفيفخ ةلكا ئاءرصتق اواموب نورشعو دح ا ين دوننلا جيمطب ةصوحردق

 " ءاوسلاب رفصا ملياهو مربشاهبيكرتو مربشلا صارقا عفنلاةييجعلا ب و دالا نمو أرب

 2 ةرم م ايا ةعبر الك يف ا سلا رادردق لا فصنو قئناد نم ةبحردق ةبر هلااو

 |0007 .الوته كاره او اقازبألا كقارفاةيوشالا قون لي زابربلا مارلا بري اهنيباميفر
 0 اع قمت ةتلثو ل افلم مامحلا قرزو ق حمو اديج قدي لاثثم قرحم ساعن

 ميسم « شمس ادا سس سس

 نم  نيبجتكس بارشب دذوأر مه ةالهسم#بارشب كلذ برش نيجل 0 مرداس شو
 يمس سي سب حيل سنين ا ل سس سس نسا ه-تلطسلس لستم دبددءغغعاغغطشسلب

 ١ قص أ دحاو لك نم م نيتنسفأو دلو ارورفصا سوه دا يله ءارفصلل هدا لهسم# مه رد لولا 0 2

 دنوارلاو ربتشرايخأل ا سولف عمءاب دنهلا ءام كلذكو نامرلا 0 فكلذكو مهرد
 همس .حخحيتشسسس . جاتبسمللا مش سس ساس 0 ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا حل

 مهرذ عبر ين حم 000 0 نم دبرتو نوقيراغ * مغلب للرخأ *:و هللا نه دو

فاغو دتوأرو نوشير اغ ىلذكو
 نوميتف |ءادوسلل ارح لاقت نع 0 ركوب نم ك

 1 نوقيرا ّء 5 و

 1 سمس سس حيي سين سس _ سمن سلا: ١ 1 سل ل سمو م ب مو بم ل سس سمس

 0 و 0 0 د ينك 0

 و ينو 0 يستسلل دبا ماتين

 مدس سسصادل

 مه نابك اومه دعم لووقىعضتالفل تاب ىاجطرت ار 1 طالخا جارخا ل | للاتجتخا انآ

 برثااه اذ ةصاخ ندحلاو ارم ايشلاو د فتم اف هذ 2 هرفتسملار هدأ ديلا( مأو 0 لاق

 ١ ا 02 7 0 امهكسالا نم م عاونأو ةسيئر“ | ءاضعالا نع دعبأو عاب طا أ ىلع ف خاو ءالاى أ

 1 | تاخو 1 عاوناورخذالاو منوبابلال ثم تافطلملااهبف ةخوبطملا ةايملاو ةنخسلأربنانتلاو

 حافللال وبليبقلا اذه نموزعاللا نباح اقللا نبل ىكلزةلمج ينل خ ديو تادامضلاو تا دامكلاو

 اب نات ةويرطفم هيل أ ارطضا ِن | و ع أرضي و أييف ن وكي ن | -- الذ ها عساملا 83 ف

 دبكلا فيعضتةررض لقاو ل تاق ةئفد نوكيام ناف تارم لب ةعفد نوكي نا ب جالو
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 حال ءاةليح عموا ٌر ورضلالادبكلا ى نءدعبي نأ ىغبنيف دبكللا دج ئدر ةدحو ربصلاو

 يوغياهعبتب ناو نكما ناةلياوا هون هذعب .لبهشملا لك ايالف موصب تالهسملاعبتي نا بجي و

 لونح ضبقو ةذاذلاهيف يتلا هكاوفلا هايم لثمو سير ا

 "؟ يمل ا ةوعع 0 ااو نؤييرفل !لددشمبأ دوصعخو دبكلا ىوقت

 اذه يف ةديجاأ بوبعلا نمو هوراخ ىف ءاب دنهلا ء ءامو دراب ملا ىف مكركل انو يتلا كلج

 ءزج دحأو لك م نوسينألا ارربو نويرزالاقر طا اهنلا لابوت ةفصو سدا رفاق

 بخوزايبشلا تحا ا و امهرذ فيعضلاو الاقثم اهنم يوقلا ىةسنو بح ه4 نخب 1

 تانيلطا نمو محل ةياغدنوارلا بح نا هك ىقزلل ةياغوهو نودرز الا بحو ماب ربكسلا

 ثتلغبشملا ناو زاردن 1ةةنشلاو و ءافسبلاب اصوصخو مرهلا كيدلاق :رهوربانقلا قرم ةديجلا

 نبل اةايموح اقللا نابلابو ةقيقرلا تاغرفتسملا نم نم عوشب اهنمابيرق يا مايا ةرشع ةبارق

 فىلذدعب ءاملا لبقيالثل نطبلا ىلع نووكي ا باوصلا نمف مرول اى جو ءاملا صنف كلذرب غو

 أ دزيت لوطلا ا ١ تحل ىهو ثلث نيموي لهسملا كرثو ةيدعلا دعب سا

 باوص !| نمو شطعلاو ار عوجلا 1 لو نطبلان هضرعلا ىف ةثلثوةناعل !ىلاصفلاو را

 حاقللا نابلا يقساماو رملاز وألا ص ارفا ل ثم ددسلل ت استفملا نماقيش نيلهسملا نيباميف يقسينا

 جيشلالثم ديو ف طابو ةيئاملال هسي امم تافولعملا اصوصخو تايبارعالا !صوصخوزعام او

 ءاب دنهلاو ثوشكلا لثم ىلذ عم دبكلاقفاويام نور ور حملا فو كلذ دريغو يلافاغلاو موصيقلاو

 ني دابا :ارقلا ىف ن نويرزاطلاو ذيدح لأ ثيل برج انل نروجيعم جالك ؟لكلا تانوجعمل نجود ب غو

 ةففجم قوقشخر طلا ةراصعو ةرشع ةرشع ثوشكلارز بو ءاب دنهلارز ب ذخّؤي مهضعبلن وجعمو

 لكم ينيص دنوير لوسغم كل امهر درشع ةسمخ سر |بربن | ةراصع اههر د نيرشع نزو

 1 ل نا محو رايجلا ءارق ةراصع مها مهار د ةعبس نيئنسفالا ةراصع مهارد ةسمخ ذ>او

 مايو رويفص ىف 5 رك قيس دقو ميكح مص | ( سوي رغلف ) خسضل | ضعب ىفدجو و )0(

 1"نل ععدتتاتق جانك 2ان1ءطعاأالق 2



 تاردم

 ةيذعأ

0537-0 

 حسم نسال ا ل ل ا نيش مشتل

 ل 1 د 4 ايزارو نوسينأو 0006 دو 20 0 0 ةيوقن

 ليل لاخلا كمل ,امللو دم كلذك ورفصالا ءا هلل لهسم نوير زاماصرق يا َُ ةياغ نويازام

 0| سا انفو لست ران قون 0000

 دش ا

 جابرارل اي 3دوفو ةأاوخن ان ذو نويلاسا 0 دأو ضعب 0 هضعب نم كا

 ساما سد 5 ها لح 0 ٠

 نويلهلا اووهووفووةودو جولاو نالبئسلاو سو وطيف امكو نادجت الاو سوبل انسيسو سفركلار بو

 ا لا ةعرس لصي نو دح يقيس معني نأ بجو نكاكلاو ير بلر جعلا لاصار ةرزاو

 ةحاجد ةقرملثد نول طخ ااقرملا معو ع ثاه دوب لمعتسينا بجيت 35 وهلا أ او تل لامعتسل اذالو أاذاو

 مامحلا ى نم ضهاونلاو جر هاو اب ضوع هل [رراسعلا لإ ]ف كفي انام :ارهوج اا كاب ةدذغالا »+ ةايمس
 مدسسم-ل مسيل. ك0 هدسميس- سمس ننس ديس مب تللا 00 ا

 اح حصم م ميو هضهأ اعلا نإ 000 !ا ااجابكسوااج و

 ع يعم ال 2 نارغفعزلاو 5 00 7-1 ىنيصرادلاك

 "1 دلل راريوللا همن راكع لو ةرسو والاف واوكي زا اسف اقيشتسمألا باكا عل

 : يرونثز ب> نم ن كي بصحبشدبال ن اكن أور زيطار 0 اربخ ىلعر صخقي ولعفوديدستو

 . ةكاعريغ ةطنح نم نا كيلواريثك انام: زق و رخ !!ىف ثبايالثل يان طقيالثل فحم جيضنر اهات

 نو قافنالا تبز لثمن م مهمس د نوكي ناو صح | قيق نةيف لعجي نم سانل نمو

 راردالاىلا عمج# هناذ مهل عف انجاج دلاقزمو مهقفاوب هناؤ ةوفطلاو رزبملا تيزلاب ل 0

 نوكي ناب جبو موثل اور زجلاو نوتيزلا نم لوراصنلا هذخنت يذلا ماعطلاودبكل |حالصا

 هنادوهاملا شيشع اصوصخو جاجدلاو مرهلا كيدلاوربانفلا ف و وهصدحل أ ءام مهقرم

 ' ىفالا لو ةعطقملا ةفيرحل او ةفطلال اب ةرزبملا كمسلار اغضوع) دججأ أو ءاطقلاو نالزغلا مومحأو
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 ءاب دنهلاو ةي دوهيلا ةلقبلاو قلسلاو سفركلا لثم مهلوقبو شاطعلا ىف طرفا امبر هنكل ادج مهل ديج

 ربكلاو مونل او ين دوغلاو ايوركلا قروو باذسلاو ثاركلاوق مرسلا نم ليلقوج رتهاشلاو

 ل قئسفلاف بوبللا ماو ىلمطلا بايد ةصاخ مهرضياهلك ب وبعلاو لدرخل او

 هكاوفل اس دال وول رمتلا ىف نايجالا ضعب يف مهل صخر امبر ورم از وللاو

 اماور احلا ءاقستسالا ببحاص هنم نيرقيالف بارشلا ام اوولعلا نامرلا ىفالاةتبلا ةبطرلا

 53 اعالو قيتعلا ليلقل|قيقرلا الا هنم برشي ال نا بج# درابلا ءاقستس الا بح اص

 تافايشلاو نفعل اماو ةدعملا نع ماعطلار ادن ماع اذا نيح دعب لب ماعطلا ىلعالو

 ءاملاغ رفتسي فايش#اسر +الإو متينكيسلا لثم عم ةيئايلل ةجوعل اوايملا نمةنيغتملاو عا

 نوقيراغا ندع وثلث هن | دوهاملابيجاددع نوسمخ ةرجنالار زب وم دج بآن اهااوعسمل

! 
 قارس لم لل دمد و5 ان ايش نادم ةازيحلا بل عم طاخد مهرد ائلث س اعنلا رشق طير 9

 تير 0 يف كذز ميرا هقروبو ورقبلاءا ةخاوزعل ار عب !ضةيعضوملاةيو دالا « ةعبسو اطيرار

 كيد 1 ل نع ا ىلبطلاو 0 يلع يفزلاو و هن دب عيمج لع هد 27 د

 يللا داود ملاك ايف فز ةداهد |عيمجيف يمحالا بجاصةدامرال
 ءادتب لل جياتي ل لبنسو لو ملم لوالا آلا دامضلا نم يأ هذه قعضاو هفار ايف رم الارثكا يف

 ةنخسم مللاو سرو الإ اوةلاختلاب يلبطلا بنجاص ن لوب انكي ةينقل ا ءوس يف هضرملا اذه

1 

 قرعملام امحلاو ءامحعلاب لا بتغالا مهعيمج عفنيوف انصالاىقاب يضروك ا

 ىلع دعقيو ءاملا هيف كوي نال بقلب ءامل اهيفبصي نا لبق نخسملا مامحأ |لخدي ناوهو

 دوجاو ءاملا لامعتساريغ مج رخاورزيمب هق رد سل مث ق وعي لوذح ثكميو ةسايلاقيباوطلا

 ديزب هنالادج مهلر اضف ءاملا بذعلا بطرلا مامسلا اماو لامتخالار دقي نمسا ونتلا هنم

 ففجبو للحب ام اهيفرثكيال نا اهيف نون اقل اذ دمضالام| نتا نما

 اهلا يبتتح | نا ةوقلا ظفحت امر دق اليلق اليلق ءايشالالطعتلو سيفنتي ام م امم دسل ىوق ضبق 6

 وق

 فايش
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 ش هلعجيواضيا اهيف اموقارملا وق انج كىل ل ناف | دح ليلقر دقي ةخعل اوردنكل أو كابالا الذم

 ماع ىئلغيو عئش ءاثخالا هذه نم ذخّؤيرخآ * يرطلا نود كريبايلا | شيقحلل ا يغاؤلا

 تايم 1 00 00

 اة ا 0 ل انا يلا تن

 0 انتا ن 1 هيا 24د هيي جاتلا ل لوبي عمجو

 طيحملا ءاوهل اوةيذغالا ى نمنوكي نااماقالطتسا ناكيول ملعا حيشلا | لاق اضعالا را اما

 اما ءاضعالا نم ند اكلاو ءاضعاالا ن نمنوكي نااما وةقلطم ةيبونجل أدالبلا اوبونجلا ناف

 ىلا ال نب ارا صام رو لاكنطلا رشا !و.دوكلا وتملسا ! اقيزي اس املا خرم انما ةةدعملا نم

 ىلذ عبتي نا اما هذاف بابس | يف كلذ عيمج كرتشي و هلك ندبلا عيمج نماماو ءاعمالا

 ءوساصا كلذ لكو ةءفادلا ىوقي وا ةعنادلاوا ةمضامهل او ا ةكساطا قعضي ج ازم ءوس

 ىوذ ياا اهاوق تفعضا| ةلهسص ةيو دالام|تالوانتملا نم ى اعلا وةدام عمو ا درغم ج 1

 اهعف دن و ة ديج مضهنيالف القثو ةمخت تبجوا ةيذغا ةرثكل وأ ةمضاهلاو ةكساملا نم ءاعمالا

 هوحأو صاجالا نم ذختملا ءاذغلاك يبا صاجالا< قلزم ج زل ءاذغلوا لاهسالاب ةعيبطلا

 د 3 ا 5 0-0 0 ا

 فين 0 أحايب 2 نام 9 ا

 عوفلابوا لاهسالاب اما كلزةعيبطلاعفدت ةرورض 0 أادسفاذأ . وياأع ماءاذغلا عف دنو م ماك

 نوكي يذلا لاهسالا يبا ةفخ دعب دجوي يئالتمالاو هبابسا مدقتب هلك كلذ فرعيو
 مالا شلل ابسسسسلل تسنسلل سسسسلسل سس

 اماورق ارقلا هعم رثكب ىجحارل و ةحارو ةفخ مهذعب دجوي ءالتمالاو ءاذغلا ةرثك ببسب

 ىيللامداسفلا ىلا ةلاحتس ا ةعرسلوارطفل اكاهبف ةيمس ةوقلام او لصبلاك ةعاذل ةيذغال



 ( قمم

 اهيلعع هع ل وااهيلع ةكرعلا ةرثكل وا بابلا دنع سبتحيالو مش رثيف' اهتقر ة دلو |

 ىقيفحريغ ءاذغ ةنوكحاو | ءأ فصأ !بتيلاجاو وا مغلبل ى ةقلزلاطالخالان م دعت ام ةرثكلوا

 قلزللم فهلا قيفخلا نيللا ءاذغلا ميدقت لثم قالزالا بجوي بيئرتلوا لوقبلا

 ةعيبطلا ىع دست هلع ا ل[ متم 0 ارص تعض

 مست شه ُهشسسم سشسسسسس مس سس سسسسسس تسسسسعح سستم سسسّشّشٌّش شس) سنن -  حابالبب ل232 ج44 1--تمسلس سس

 كر ناكلاو نيعمريغوا نيعموضع ىن ماء ءاضعالا نم ننركلاإاف ديونيبلايكل

 بيقعو بسد . ماونلا ورافع ىوكت كيب ةحيح 5 5000001 8 ممل رانا اب غامد امدأ دلأ يالا 00

 00 وس انيئصالا 0
 ةدعاا مام اوئيرملاو قلعل ا ءاضعاب ةداأ  داولار ورم دنع هيف ةغدغدل او لعل !ةقرح

 17111 1 11 1 0 يدعملا لاهسالاوهو
 كلذدعب مث بيلا ةنللا لثم شراوج 1 00 فعض ببسب لاهسالا

 ياناك اهنالطبو ! ةلضانلا نعش اكلذ ناك د نا مث لاه ايسالا هلل ن جان نهال أي

 قطع اهلعف شوشتلو ا همداعو وا مضولا ليلق ج رخبو لاب لاهسالا مد دديب هني لت عم ل اهسالا ناك
 ةشوشملا ةوقلا ىادسفتفاهريغتو ةمضاهل !لعف شوشتلوا يا ةمدض اهلا عضل هلوق يلع

 ادسافاشوشمل ب | ديجام اضهن !هضهنمريغ ءا ذغلا ج رخن ن اوهو ١ دساف هعف دتو ءاذغلا لعفلا
 2 جم دلل يي لبا جر ا تر ا با ا و ع هةمتتشسشس ميسي سس يسع سس

 ج رخو مضهللا 0 عف دنفءا ذغلا لالق | ىلع ئوقثالف ةدعملا ىف ةكساملا ةوقلا ىنعضلوا

 0 او ا فه هيف

 ارت ارت اوتماليلةاليلق هجرخت مق لا اهنللا ١ ًالومتطلل] | اوأ مدكهن ل هريغج ارخبف 1 اعطلا مضهني هلثم ي ف نامز هز ل نىلا

 ةعف د يف ءاعمالاو ةدعطلا نعداوملا عفد ن ءةفيعض ثن :اماذ ا ةءفادلا 0 ةعف نال

 ةرثكلوا اليلق اليلق ةو تارم يف اهعف دن ةر ورضل ابف اهعف د نئلع ةرداف ةيوق تناك نا امك ة دحاو

 سانتا سس ثيل 7 لاو ارا تاسع
 دسم م محل مس سمو م سل م سو 227-22 2 جد



 0 00 ايزل نر أدح 2 ئتروبلا

 فلاب ناجرخ بر وشقو حجو مف نا فرروئبو ل نفلا كوني لوزي عجو اهيلعب | اهف دال ا

 .٠ هسه تسل ىروثبوأ هيي ة يدعم قأز نع نوكي يذلا يا

 جازم ءوس ى نة دعما وعضي اهرثك ا وة دعلاىف عجول او مغل اأقروث م كي ند

 بطرلاو راحلل نوكيورثكالا ىف درابلا جازملا ءوسل نر ما مرا نرابلاوه

 وهاذه ىلا وأو يبطرل /ادرأب !١جازمللوريغال مغلبلل ك ان نأ كى انرظ نمأ مسخااوا ايلعلااو

 ه أو اماو مكحتسا|ذاجالعل | بعص ةلمللا ف ,وهو ءاقستسالا ى لا هلوطب يدوب ي ي ذلا اوهاذهو ها

 امهيفوااقيزاساملاوا دبكلا قببسل لاهس الا نوكي نااما ينعي افي اقيراس راساملاو دبكلا

 وع ىفيراساملاو ئىدبكلا# 01 اهسالاف ياام انككن ناب يب دعملا نيب وه يي

 اهم ا 4 نابةدعملا ىف لف[ راسالو عطا م لي 0011 11 ةيلس اهيل دق غراما

 هيلع هيتشيال سركملا نيبطلاو افيراساملاوا ديكلا لاغفا يفر رضلا نوكيو:ةميلتن ةييصص

 قالوانم) ؤص ةهبق ِك وكي كفو و ضيبأ 6 درثك آلا فدوعمملا نول 5 اة يدرفكلاب قم تريل

 مكي _ تدشن خس سس ميمصسسسل سلس

 ريغاريثك نوكي :يدعملاو قارا حاو ةدومك لو !! مد اف هب عمر رفطادوبكملا
 همس مسسس سس سس اتا بيييسسس سس سنا سس

 ءاذغلا نال ىل ذواليل يذبكلارثكاو اراهن يمدعملارثكاو نيثعفدو اعف د نوكيو لصتم

 ةدعلا نم ج رخباهتكس ا .ا يذم ضاهاص وصخو ةفيعض ةدعأا كئاع قا :راهنلا ىف ُك وانني 9و لكي

 ديوجنو مضهلا ى اه ب وفة دعا ثناك اذا اوراهنلا قةعيبطلا أهعف كدوء اعمال !ىلاردحنبو

 0 : حا ضالوبإلا ديلوتو مهل انعم ةرجاع ب اكو نيكل !ىل | ليوليكلا ل ضواف افةسوايكلا

 لاهسالان وكيف ليللاب ماعطلا لكٌوِب نا قفتي دق هن الوثكال |ىف لافامن او ليلل اب ةعيبطل اهعف دتف

 ناوهف يدعم او يدع ,كلا لاهسالا نيب ق رغلاا مأو اخ 0 اقراهنلاب ى يدبكلاو نبل اب ذئنيح ىدعملا

 سوليكلا كلذ ف ةدعملاّْ ل هع دف ىا كيف اهلمع ةدعلاتضقدف ايودسم اسوليكج رخبيدبكلا



21 1 

 مبص ع هننذ انيفت ل تنل هيفذبكلا 8 9 0-0-5-1 لوثح 5

 ل ا اا تالا 11 كارو ا 111 راق قل ل لا

 لا تيل ا 00

  مصسسمم م سمس ةييسسستسسب تسسلم سسسسسسسسل سس سسصسص٠سل

 0 اوجسنل أ ضعب يفو 55 0

 لاب طارخم مزريغ تاز اولا لبا م يع دمع باو امهنيب

 صغمو مل رم مح 0 0 0 ةج يي 1

 الصتمامثاد نوكبيالو اريثك نوتيلا يار ركود االول! فولاوو اءاليلف اليلق و

 أربلا دعب ع عوجي ىدبكلا ارثكا نافهنعرخاتلاو داون الاوز اربلابط التخالا امهنيب قرفيدقو

 يوم دع + ايةهمابلا ١ ساما ىدبكلا بيري ط التغتإلا ليلا

 ككلْذو ليلتبا امضه ديزاوادبكلل ئن ١!: ةمضااهلا ةوقلا الطب ذنع كل ذو ايسوليكلاهسالا

 امضهدي زاج راخلا عوشلا نوكيةرو وكلابق ةيلكلاب نالطبلا ال ةمضاهلا ةوقلا ناصقن دنع
 هس سيينبنبنب يبتسم بيب بساسب ساس داس ساس: الالا:

 يك بادت كنتم جمالا سم د 0 بسلا

 مدسسسللا 07 7

 0 قلطتاهنإلةعنادلاةوقلا يا ميسم يضاهي كساملا نالدوكللا
 ىلا ةلضفلاو ةيلكلا ىلا ةيئ اطاو قورعلا ىلا مدلا عفدت ةيوف تناك اذا اهن ال دبكلا ىف

 هديتي يح ا هه [َي<65 ص سعه م ء همه لطسلعطيدعدللععظغءةعدهلمصصسلئببل سس تدل

 رش



 ( هسرربك ))
 مس سس ممم ب مسلم عسسل سسوس تاس سمو تحس سس تسصسمسسسلل سس اسس

 ذوفنلا 0 عنام نوجول ةيوق هب اجلا ثنا ناو بو دما ذفنيالف 03 دسسلو أمرولوااهن (مالعب

 سوليكلاذ وفن م دع هببس يذلا يدبكلا فراشي يا ىلذ فيكراظو مرولاوددسلاوهو

 ل اهس الا يا يفي راساملاامهريغو مر ولاوددسلا نمر وكذألا ىف ياكلذ ين دبكلا لا

 دبكلا ضرم ثام العب امهنيب قرفي نكل اهيف مرولا واد دسلاو | اقيراساملا نعض ند يذلا

 ١ نإب أهم دع واقير اال ضرمث ام العبو دبكلا ضرم تامالع 00 يااهمدعو

 انا انا نرنددبكلا نب ةقل:1 لا نولع ديف بنحل لولا ليما وب دبكلا ف رثكا لفثلا

 يف تناكا ذ | هنال اهلقثيام ءاعمالا ةهج نماقير اساملا فارط ا ىلا يبا اهبلا لصيال هنال

 نءدبكلا مرج يف عطقو اهعطق و | هق اقشن اوادبكلا ف قرع ح اتفنالو |اهاقثيام ءاعمالا نم

 هرخآ لا دبكلا ف قرع حاتفئالوا اذكو اذن انا راها وكي خيا قلق ةيرص

 ش لكنئاع لدي 2 ذه يح وهرما مدقتب يا كلذ م دقتبا ةرك ذامءدحاو 5 فرعيو يافرعيو

 همس سس سنايسسس اج  ظاظثاييل

 ةدشدنع كلذو شع ةوفو ةدحو باهنلا عم مدلاج رخبف لئاداح طلخلر ا ىلذ نمدحاو
 ىلااهجوحبةدساف# دال ىدبكلا لاهس الا نوكلوا لذ ب بس دوجول اهباهنلاو دبكلا لاعتشا

 دال لكلت عفد للا اهاوق نتدبكلا َج وح دبكلا ىف ةدساف دال يدبكلا لاهسالاو وكي يا عفدلا

 فرعيو ادد أسف 0 ال لونح قدس اهلا
 ديدص نم ل اهسالا عمج رخيامبةدالا كلذ عوفو كلذ

 ظ 1

 | 850 رروا طلعو «رطمال
 هبشي ةرارحهببس يذلا يدردلاو خبش )| لاق قرتحيو ىوشنب لبرانلاب بوذي المحلل نال
 ةلقو شطعلاو يبدي دص قالطتساو ءاضءالاو طالخالا نابوذ همدقتيو قرتحملا مدلا

 لويح بحاصر اربك هزارب نوكيو تايمح هعم تناعامبرو ءاملاةرمح ةدشو ةوهشلا

 هببس يب ذلاودوسا مدرخآ يف ج رب مث نوللا عابشاو ظلغلاو ىنالا ةدش يف ءابو نم
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 وسم هسفن يف نفعتملا مدلا هبشيفةذوربلا

 امد ناك امبرو انول لقاوراحلا نم ارئاوث لق ااضيا نوكيور اعل | نتن نم لقا هنتن لب
 ماعطلا ةوهشو لق | هلو | يف شطعلا نوكيورثكا ايلاسغ ةرارمتسا ن وكي دوسا اقيقر

 ىلا يدّؤيو اضيا ةوهشلا طقستف تايمعل ا ىلا ةنوفعلل هرخآ يف دي امبرو رثكا

 ريك اطالخاو اركع امدو اظيلغاحيف نوكي دقف ةليبدلا نع نوكي يذلاو ءاقستسالا

 ج رخب امفلق عمو دبكلا ةيحان يف عجو هعم نوكب ةلك اوا ةحرق نع نوكب يذلاو

 دبكلا محل سفن هنص جراخلان و د يذلاو لاك الاو ح ورقلا تابجوم مدقتو ةنئذو

 نوكي يذلاو ةقباس تافآو توملا نم برقي عض ةبعديو اظيلغدوسا ن وكيف

 نوكيو هببس هيلع ل ديف ةوحنو ةض اير كرو أوضع عطقو | ناليسسابتحانعو ءالئما نع

 ءارغصلاو ذر اتيطاكراما ربا عع نم ناكامف اعمالا نم امأو 0 اطقنا أو ةرثك عم ةعف د

 فعض هلك يىوعملا ىف دجوي دق ىدعملا لا يسالا بابس | عيمج نا مل ءا نيعوبسا يف حرقي

 يوعملالا سالا ضعب ىدأتيدقو مدل اريغب نوكيدقو مدلا يوم 1

 دقو ع ذلو ةدح هيف عفدنملا طلخل أن :.انراقا لكل ذو ءاعصالا ياس دارجنا وا جممسلا لا

 ةافكلا حس .. يات دف ا. 7 ةحر لا نايخاب 0 0 0
 مكددسللا مسلسل مدسلل ه-دلل4يلي4ظط ا ا للا للدلطعط هدسسللب همني س لسع مس سل تستسلم تسمم سس ل رمل تسسلم سمسم سس

 ين كإآه---- 1 هر 1 يل 1 ا تكتتلللل#

 اموي نو ننال ورابمل و مغلبل 00 نارا يرا 7 ع

 ناك امبرورثثالاف توميف حو رقلا بحاص .- نع ءاعم الاب قتتن اماريثكو ىلذ نمرثكا نيلا

 رثكا ف اماو تومي م ند هنا وكي و ةزطب يف لفثلا عمتج و ةدم قبيف ادوق م دق

 طاتسا نولاو ةنوفعلا ىلا لىدا مجح هلاثيش ءاعم الارهوج نم ج ردع ناحورقلا غلبا ذافرم لا

 كح دقو ايلعلا ءاعمالا اصوصخ تقلنا اذا قيكف ثوملا او دبكلاو ة دعملاةكراشمبةوقلا
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 | .ايذاسماهب ثدخل مدراول قارللاو نطبلا بقثتا مث عيلغنلا ءاعمالان عب بقثن اذقدنا موف
 شاعو هنم عبجرلا جرخي ناكو اضيا كانه نطبلا بقتثاذ ةفّآلاو ةئوفعلا ىلتل كر اشمو بقثلل

 لفثلاو شيعي نا هنصدعباو ديعبلا نكمملا ةلمج نموهف نكمملا ةلمج يف ناكن او اذهو لجرلا '

 عوجلاو تق ا ميضوت طبل 0000000007 طبلا 0 با
 ةسنلل سسسسسسلل تسسلم سل يسال محتشم سلس

 ا 000 ع م
 00101 اسكن هلم نقال ودل |نالو مئاصلا ى هلأ مسج ةقر واهقورع مظعل

 هامل سس سس شد سس دس

 ليماعلا» ارفتسالا وللحتلا ةرث كيب ةوفلاط ل تاجا ةاقوهو اموب نيعبر ايف

 اذا لئاق ضرالا ىلع يلغي يذلا يو داوسلا لاهسالاو امهريغو ةرارحأاو عاجوالا نم

 ليبس نيل انفاو ير ادوسملا رصتسلا نم ىلحامو نشا لققسصلا لاح يف ىهنحءادتبا عفو
 ادج لاتقوهف تايمعأ أ رخآ يف ناكامو ىنفعتي ناطرس يلع لدي هنال لاتقوهف ءادنبالا

 ١ هلو ضرالا ىلع يلب يذلا اصوصخو ايوا دوسالاهسادعب ناكل ب اججم ثعيرصي مل ناو

 ا ىنم قضصلا اذه ناف صلال اح يف تناكنا 1| يافخب قيق اباوفلا كرذ اكناو ةفماح ةت ار

 ْ ةضماح ة ار هلالو , يلغي نكي ملو ةيصاخلا هذه هل نكت ملاذا اماو ةبحادأربيال يوادوسلا

 ظ ٍ رهش يف حرتب ل املا مغلبلاو ةيفاعلا هعم نيجريدقو ةعيبطلاهعفدت يبو ادوس ل ضف وهف

 ش ا طاغا تناك ا ءادوسلاو عسسل ابابا عرسا تن دملاو فطلا هناا ءارقصلا نال كلذو

 ا 2 رقلا باجي | يف اطسوتم ناكن يب نيب ناكامل حلالا مغلبلاو هلا هلا راجيا أطبا تناك فثكاو

 ' سايل فئلواةرو دلال سطو نوكين اما ميجسلا ياءاعمالا جرخت رباب ليشاوا

 اداعتيعبا ِء 10177 الا نك ايف سلا نإ زا 0 عل 5 ِء ملل ةحارج بلو

 هوس 0 مهمسسشسسل نييسس سس  سسسسسلا

 سمسسيخللب سسسسسس مسبب _ مرسل سس سيصل تسسس٠سل

 ا 0 اا 92-5 ظيلغلا
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 : قيقرلا فالخب ب ظالغلا ىعملا مالا أن ناوكي ال ظيلغلارشقلا نال كلذو طالغلا 50000

 ةطارخ )او ةدارجلا ياح ورقل اىلع اعطق نالدت ةطارخ أ وةدارج او ظالغل |ىنم نوكيدق هناف

ا حورت ىلع امزح نالدت لاهسالاب جر: اميف نانوكتناثللا '
 ا ميرلا ة.انم تناكن اوءاعمال

 اهئبخوةداملا ةدح ام تب راو ١ 3 تاج يتكلم لك رعاك
 -ستيتل ةميييسستال7 ةممسسشل سس نمنمنسساا 012 7

 ست يطل ٠0 ارب ردنا ناو ياما ضي هس ور يسم

 هممت - كش --2

 00 ا طوقسلا ىلا ةلئام 0 0
 يومد جسلا بفاصاو خب !١لاق ةقل - 4ك وا ةكماملا وسيف نم ب ءامان وكيف سسالب

 فرادتي ميلس يرملاو يراشتو يدبزو يطاخمو يطارخ خو يىرمو يدعو يف دي دصو

 اهلان ارح: نوكي امرثكاو ةيبغو ةقرح» 00 ة داح ضارم | نم نوكي اماريثكو

 هتعف ند الا مارواو تاليبد راجغن | هببس نوكي نا اماف ايدبأ دبا اذا يدملاو

 يدوي ا ةديايبش وكلا ا ا 0 الا ىلا ةعيبطلا

 تدع كحو نمش نعامأو نابو ذ نع اماف يدي 0

 قرع حاتفن | هببس لوالاو اريهب اريسب عق او هنمو ةعفد عق او هندف يوم دلا اماو يووعمب س 5

 اصوصخو لورخأء ءاشحألاب نم لب ءاعمال !نم ه سيف ام عجو هبحدي مل اذاو هزيل العا

 ىلع ناكاذا عجواليطضي امام اعم الا نم هم نوحب دقو لرخاتامالع ىلذب نرتقا اذا

 لاهسا نم نو ل ل و ملساوهورخآ ببسريغ نم م أهق ورع تاهوف حاتفنا ل امللق

 ةطارخلا كرمان ا ذإامصويصخو أ دراوهف غجو عم يرارنم حس د: يرارملا هسادعب م دلا
9 
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 ظ 1 رهث ى طازرخ 0 أوءاعم الا مرج يف تالغوت ةلءلا نا نئلع 0

 يطاخملا فالتخالا عفر امبرو ةظيلخ ةبوطراوهف يلا طاخطأ اما أو ءاعمالا ةسيفصل ام ىارجن | نع

 ١ ماو اندب“ : نوكت ةيئابو )| ف نوركبامرثكاو زيمابزل تزن نوةبكرلل تايمعلا3

 ناكاذاو كى انه نوكي الك أو لاهسالاب جر خ ”وةدعلاح ورق نع نوكيدقف ير اثقلا

 قالا كاجو ظلغلاب ظالغلا ن مقنأ لو اع امئاد لدن 000 عع

 ةلاشغلا ةعلادنعاهجورخرثكا ج رخو , مايقلا دنع جر خت تار اشقلاو نه ورغصلاو ةقدلاب

 ىعملاوهو مينتسملا ىعملا نع نوكي يذل ااماو ًاربثال ةيو ا دوسلا ةقيتعلا ةفلخلا طارقب لأ

 ىعملا ف يدارجأ او يد دمت عجووهواريخز مسيو عجو عم نوكي نا هنمث سداسلا

 ع سس نط 2 عىشفنم ليسيراح 0 اماربحزلا ببسو عجو الب نوكي 2002

 ١ ككاو ال6 لطيأد نطوتنك و | ىقروب ملام لضفو | ةدعفملا هعم ج رخبف ءلضع ءاخرت ةساوأ

 ريساوبوا هثب الضو لفثلا نم مم خدام ظاغوا هب الص ١ لئلع سولج لوطواوضعلا بيصي درب وأ

 سه سشسل سشسصع جحب٠سسإي شن ا حشسسسله سس - تشن”: كس سسااب_ ب: ممسل  .بلبلل شت سس سس سس

 00 داك ىدبلا ى --- 5-5

 د

 سشسسمس سس سلا _ممسسلالسللا

 سس مسمم سس صم سس مسسصسسل هس سس جس جيل سس سس سس سس حسيب سس سس سي سس سس سن ا اه

 ىئارع ل وس 0 ا ع

 0 ذورطخ لاهسالا ىل ذ عطق نم فاخب يارطخ هعطف يفف امهريغو

 0 نا الا واسع و

 ةممسلمل م لسسسسم سس - شبين سنن

 ا كل سلا 5 ذه عم نوكي



 ( ؟مسا)

 فالئخال ىلذو لاهسالاب ج رخيلام ناولا فالئخا ي اهناولا فالتخاوزريبام ةحئتار
 نك هن آل الاهسا بح وي وضع يف ةفآتامالع م دعو نابوذلااهيف عقو يتلا ءاضع الا

 نارا ناخد ينابوذ لاهس' هسالانإب مزجتملا ههريغو ءاقمالاو|دبكلا ةفآ تامالعألل

 1 0 و لا ل 7 2

 ماوقلا بان كك محشلا ما مأوق ل 000 3 عما اظيلغاوديدص ل اهسالا يا ناك ايمحش ملل

 محلل نم مرمحالانآلو نكح ذكو ةفيثك ءارزجالاء اقبو ةفيطللاء ارسل ابو ذدنع كلذو

 همم صوص سس سل سس مهم ممم. سنن سس  سسسسسس سس ١س...

 ا ماي 'كد 3 ء ناك ءأ ارفص ل ثم داح طاخن ابو 3 ناكا ذأو ل ل 5 0 ةءرضأ 0 نوكيال هناألا

 تسلا يتيح همس مسسمسلل مس 7 دل ا يل ل هةشيسشس للا _ةه هطس سس مسسلسلسمللا

 ةحارو اقوم كن اولاهجورخيفن اك اميرو اهعفدتفةعيبطلاا هر 5 "د دكسأف 0 هو

 تعفدناف ادلة جل دال اك ةداملا نالةفخو ةحا و ةريثك ناوأ ٍج ورخ يف 0 أ|ضعب ينوةفخو
 َّ تهادوا 0 يسيل | تسسلم بسسس سس قف سنس

 ضرعي امكةكساملاو 1 0 0 2 0 0 0

 اقيقر ئىدتسيو نابو ناك نئلعاماو ةرمعر خآ يف قوقدطاو لولس اوروع نيل اا دوكاسلل

 حايرول لارسعو نايئذضرعغامبر و كايمح حم رعلو# وقلاطتستو عوج ادنشي وارئاخريصيمت

 ىلا طالخالا ةلاحتم | ليبس ىلع اماوناسلل ا فافجو ف ارطالا ربو ن وللا دومكورقارقو
 فرعي اني دش ءالتماللا نم ضافتنا ليبس قيل اماو ةراح مونسو وفني درب اجه لاذع
 ةضاير كرت واوضد عطقو |داتعم ناليس شابتحا ثو دح ياورطو |غ.ارفتسالا كرت نم

 د 1 ىلع عجرتن ت اعف د يف ةريثكلا مخ ككاو دبلا نم لل لقوا

 كىلذريغو قو رعلا ىف ددسل ءاذغلا ذوفن م عاتشما نايم عدرا اماو ةضيهلا ةلمج نموهو

 ةءجار نوعملاقيرط نم لاصفنا ىلا ةمضهنملاريغلا ةدسافلا داوملا نم ةكرح يهف ةضيهلا ماو

 ١ 00 ملاذا ةيذغالا ن اف ةعفادل| نم فاعو ةدح نو يلع ندبلا نع ةيلا

 فانئصاب تاهجلا ن .ءاهيلع تلقث اذا اهعفد ىلا ةعابطلا تيك ردو ندبلا ةقئاوهريغ طالخا



 جالع

 ل

 ينسوا فو كامولا يسالا نم فانصا ازاناحااضرام بزلاو يئاملاو يرارملاَئ 0

 00 جالعلا#داسف دعب دامضرن اون بيبسب نوكيامم ملم ويفصل ا ا

 ||[ هنو ينمرالا ن طدلا عم ح اكنلا نايس نو لدم ةلطبافلا عنويزلا لمع كايف انااا

 |[ لاا دو زح اسا سيول 00 |

 ةستم 0 57 ءائواسلا حو 7 وسلس

 ءاضمالا ىلع مجاحملا قلعتو قيرعتلابوا عوقلابوا تاردملاباما كلذو فالخل أى لا ةداملا
 منت لا ل و ةعلمو لا يسألا صضبق 0. ةدارا لدغ ىلز دو عفدلا هيج فالك نيا داوملابذجنا ةيل اعلا

 بارشلا ل عفاميرو قرعيور ديامبو ةعرسب ءاذغل اذفني امب ةعيبطلا سبح نئلع نيعت دق ةرارعلا

 ةفصلا ذهب بارش نم احا دقا برشامبر لاهسا هب نم نافاذه قينعلا ىوتلا فرصلا

 ا . ءايشالا عفنا نم ميونتلا نا ملعا هةعيبط سبتحتث ناركسلاو امئاد نوكي نىتح ضعب اذ اهضعب
 بذجيام اريثكحذ ماسملا عسويامب كلدلاو مامعلا ل اهسالا سب اوح نمو لاهسا هب أ
 مجالا عمو برج دقق طبلا ىلع مجاحملا عضو لاهسالا سب اوح نمو ندبلاره ظنا ةداملا

 نحنو تسيتحا تاعاس عبرا ليلا مهبلع تكحرن اذا مصعمو لامس !مهب نم م نوطب ىلع
 لوانت لاهسالا ببس ناك اذا الثم هببس عنم تالو دانا تباين ام او نتكلذ نانيرجدق

 ةيذغالا لوانث بيئرت ءوسوا اهيلع ءاطا برش ةرثكوا ةعمطالا لو انث ةرثكوا ةقلزملا ءايشالا

 هانلق امب ةرثا جوعو اهوحتو تاروك ذل نم هين انتحال | يح اصىلوأع ذةليح بجيبث ةبرشال أو

 ءاعمالاو ,دبكلاو ةدعمللةي هلأ ىنيجاعملاو كا 4 ثراوجأا ل امعتسال مث هكلذو دن سطل لاداسفو ةليدعل ف

 دسم بسسس

 5 جازملا ناكن ا ةدضب لدع ج جاازضا ءوس نع ناكانف ءاضعألا خرم م ناكر ا واجرابلا

 ناكاصو طرفملا قعضلا دنعالا ضبقل انلعتشيرا تجتاال ُدْمِد درؤد الا تا اكواد دام اكنأو

 ةيتيراساموا ةيديك ددسوا ةيذغاداسفوا ح ورقوا عطفوا هقافشناو ا قرع حاذفنا نع



 اننيو
 ه-مللا سسصسل سس هسس-س- ع ميس سس شتان

 هج الع دجٌويدقف ذ امم دحاو لكو هج العب مأوع ةيندب ةوذ عضو اةلزن وأ ةين ديو

 ا 00 0

 ممن هيي صسس سس سس سيلا يس سس سيب سا سس ااا سس

١ 

 هدي همم مة سس سستم مد لا مسمسسلملل شسل مشتل سلل شل  سحشسلمج سس هس  مممكإل مسح ليس محخحسلااسلل ا

 1 0_0 0 م

 م 0 ىكلذك ميظع :رطخ نول !ئكلذ يدّؤبو ةعيبطلا لقعتفاهل ةيوقم ديدسنلا ىفةدئاز

 فىاله ىلذ ط ودرابوه امم دبكلل تائفطم م دلل تارثخم# ماقملا اذه يف دبكلا لهاجل | ىلطي

 ينتعت نا اقيراس املاو دبكلاا د دس هيف ببسلا نا تملعا ذا بجب لب ةنوفعللدادعاو

 لاهس الا نمأربي هنا اومعز ام وق ناىىتح نيدسلا بيبزلا اوح دم دقو د دس لاش

 يب.دبكلا مايقلا ءا دنب | ىفو نولوقي امم ديعبريغرمالا ن اكف ىلذانب رج دقو بعصا يب !اسغلا

 مويلا ىف قيوسلاءام ئلعراصتقالا باوصلا امنا هلبقث الدبكلا ن اف ايتبالدا ونال

 ءايليلا ءاه كلذك و متفص هضبق عم هناذ انولحا لفل رفسلا بارشك ذةنيح ءيشالائل 3 نينرم

 ةبكرم ةروكحذملاا ءايشالا ذهن ال كلذو سير ابربن او درورز و نأ 2 هيف عوقنملا
 هب قيلالا ا هن اكم يفالك عضن اهقلاخ نذاب ةعيبطلاو نوفملا و ازجالاو ةضباغلا ء حال وم

 حتلاعر رو ةزضوا يرفع ناكايدبك يدسلال اكايساا !يددسلل عفان --_-

 3 لك ا تماو !وتاارح 0” ملاذا اي رارل أو 119 ىريظكر كلا ان اياب للبلا ا لأ

 صخع ءلاىهلا ا هس ( < هير ننالاو »نى دس !!لاهسالاةبجوم ةد دسم ا

 ىنيط'او 0 2 0 4-0 سس د ايفاقالاو
 ممم ساتتللب” سس بسسس سس سلا سس سس سلس نسل

 طن 0 2 منيم ال 0 00 3 ص

 لربينلا لاا ضم راكلا نامرل |بحوروف اعل ا ُُ ثذعلا وس نا بحو 0 لا ةراببحلاب ١ا ع

 طنق



 15 ظ ( ةيعصل

 ا 1 وورمرزبو احب رزبوانوطقر زبو يوم دلالاهسالا ىفا صوصخو هبارشو يل الاو

 7 ردكلاراشقوهاوخنانلاو ولقملا نومكلاو ا ناقل قوشينالاوق ةولقملاةربز زكلاكلذكو وراه اعلا ١

 00 زيدل لاف 0007 ربجلاو خوبطمب مهر دن زو نقسي ةسفن نذاللا لثمو ناعشيشرادل 5

 ا أم ج ريا ديج اضم ملعب ت تارم عمملاو ءاملاب ىربجلا ضي ناريوادت لاففاو

 هب نم قفاويام لاهسالا ةيو دا نمو عوش لاكح نم ل ه لووقاوهو سبحب هنم ههردلا ناذ

 . ردنكلاو يبرعلا غمصلاو نيكطصملاو سآلا بارشو سلا بح لثم لاعس لاهسالا عم

 ظ اتم ياا 8 1201 اح اعلا سابللاو
 0 الا اول علا

 ا ا د 0 0 000 را

 ا ةيودالا ذه لمعتست هن 0 0 ا ةبورشم ةيودالا ذه لمعتست دقو

 | 1 ةيودالا قدتو ادعم خبات 3 نوتش ءاعنا| ١ ناعم 0 و وراللا كيفاوظل وبا

 نإ 110 ران لافاش نولع لقنتلا لييبلم لع لوانئيوا ماعطلا ىلعر ذنو ةضباقلا

 ظ نيطلاو ةيلقملا اروزبل اك تايرغملا ىأ 0-0 ”لاهسالا عم ن د وو امبالا

 أ ” نساك ع اانا دهب ءابط الا نضع ناةرف نب تببكت نإ ,رع القت ء ءابطالا ضعب لاق ينم زرالا

 | يوم دلا لاهسالا بحاص برش تح اريثك موب لك يف ىنمرالا نيطلا لكاب

 ا 0 00 ناكو 0 0 00
 تال _ شمل للم اي - سلب سبيسسللل متل اتش. مدت مش سمسم سسلنلسلا

 0 تاتا تت

 ( 00 5 ارم لأ عفني ني 8

 ١ قيلعلا صارق او ةكسممل اريشابطلا صارقادربلا ىلاةلئاملا تابكر اس رسال

 0 لاهساللو . ويفالا صارقأور هلكت |صارقاو موتخملا ىنيطلا صارقاو نوقي دنلف نو سا

 ا اثابلقللا فانصاو ةفصانم ينمرالا نيطلا نمو قرع ف دسملا نم نيههرد نزوطرفملا '

 محل مسيل سمسا



 ( ؟8"0)

 تعب لياهتوت به دن اهيلق يف طرفي نا بج الو موتحم ا ىنيطلار يغب و م وتخملا نيطلاب

 مناك نك ١ وشنت تح كرحتو هيلع يه كرت رانلا نع عفرتفر دقلا ىمحت نا

 ابرهكلا صارفاو ىر وخلا شراوجل أو هيوافالا صارقا اريثكو ١ ناكالولقرسل أ ىبلا ةلئاملا

 فصن د> او لكن م لفلفو قامسو نامرلاروشقو رضخ ا بوقث هريغ صنع ذخ ٌوياضباو
 ىلع عضوتو ريمخل اب اهسأر دشيو اهيف يه قلتو ةنامز روقيو ضيبلا ضايبب نو

 رابغلاوريصي نونح قحملا معنا !ففجملا ب ييزلا بحذخوي نا برحمديجوهاممورمجلا

 كوشلا بونرخو قامسلاو ةولقملا ةربزكلاو ةحفن الاو طولبل بلو ةقردمملا ماظعلا ذخ وتو

 ءازجاةاوخنانلا ور دنكلاو سب ايلاريطفلازبخلا و لخلا ىف عقنملا نومكلاو سفركلارزبو

 ةءاسلكهنص لوانتي مث ءزج فصنوا اهلقا ةحفن الا لعجت نا كلو ادج اديج قدح ءاوس

 ءرج نم لقا ةحفنالا نم ناك ناامهرد نيرشع مويلا ىف لوانت دق نوكيامرا دقم ةحيمق

 لاعت هللا نذاب دحاو موي يف ةعيبطلا سبع ثك |ةعفنالا تناك نا كلذ نم لقاوا

 ريشابطلا ىلا ةجاسلاو يوعملاو يمدعملا لاهسالا سبحر وزبلا ىلا ةجاعلا نا ملعاو

 لاهسالا سفن ناف الاو صغمللوهولقملا لمعلا ناسلو انوطقرزب ىلا ةجاعأ او مادلا سبح

 قفاوي سيلونعملارقع نم ةعفنم قولسلا ضيبلاو ىلق'١ةر ركماصوصخو ةقوسالا هليزت

 ضبقلا هدي دش هئيو دا يغلزلا لاهسالاج الع يا ل او * رض اميرلب 5 دع او يي كيبكلل
 ة:0. ١ 0 1 ملال

 همس سس
 2227_0001 تت ت2شتتتلتلتلالالس دله 9 5656 [©؟©؟792يبتت2تتلُُْْ[19“؟١١آ  .ئىءى.[ايي 557 ت67 تصمم يتلا ملل تل ل ل تت

 فوفسوا نامر ببح فوفسو | قامس هيلعرذ اميرو هل ناديج لجرغسلاو سآل! ترو
 حسشسللا جحش سمل سس٠سسل شين حسم. سشننناب سس سيب يسبب سس يسب تتاتلكتتل# ةههحصضه -دشسلل سم _ مس سلا

 متل مي سيشل سسشسسلل سسسسلل يسسسسسل شتت سيسي سسنشنشاّشت ب_بجججببابب بيب سس نر سس حش سا محجبات مسسيسييببس_ -دسسسااب

 ِك امانا اذه ن]مهتستو قدح ل لوشن لوخح هلا ىلع تكرفيو 8 5 19 أمر ف لعجتو

 ناك انا اماو ةحرق و رو ساوو يىوارغص جازمو ةرارح عم ىقلزلا لاهسالا

 «بامهوحأو بيطملا هبيملاو كسمملا ىلجرفسلا شراوجل افممخاب ةبلغو ةبوطرو ةدورب ند
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 | لجرفس برب نامهرداهنم لمءتسيو دربملاب دربت ةففجم ماعتلا ةصئاق بر ذل برجاممو
 رادقم ةّجعْلا ىاءرذب يا ةجع ةروكذملا ىا دل اينحورب كدي د نا دما

 يوعملاو يدعملا لاهسالا جالع بشل 1 تالت ا هاذلا را وك دلي يكد انا كلن

 قلز جالعو هفانصاب ة دعملا قلز لاعبي فيك هنا ةدعملا باب يف تملع دقو يغ ةلزلاب أدبنو

 000 نيناوقو ةدمضاوةبرشا در ونانافك فىلذ عموهل بس انم كلذ نم بيرق عملا

 5 ةضباقلا عم ضبقلا ةيوقملا ةدب اقلا نم ةيودا طلخا ناايحو رق سيل هيف مه هل نوناقلاو عضوملا .

 . قايرتلا لثم ع ورلا ىوقتوةعببطلا يعن ىنلاةيودالا اولمعتسي ناو ادامضوابرش ةزخسملا

 .بارشلاوفلعلا هذه يف عفنلا هي وقاهنافث اردملال هعتست ناب جيو ايسان اثالالثمو قورافلا
 ا

 اذا لجرفملا ع و نسال ا ءام و مهرضي كلذ فلاب دو مهصفني كبلقلإ بهرصلا !قينرلاق ينعلا 2

 ةدعللا ىلع تعضوو نانك ةقرخدب لبنو هدحو نهدلا ىقبي ئنح درولا نهد يف ىلغا
 ةيف 16 ءاشحال او ءاعم آلاو م دعملا ةيوقنو يوفلا ضبفل | نماهيف 1 تككلذو كاكلذن ااعلمالاو

 ىلا يتحاامبزو ابطراد ادراب جازملاءوس ناكاذا لغلف رادو لفلف داز ا ياتانا و كيل يلق

 للا نكيلو خبل اتم اهلا هب غرفتسيام هدوجأو 1 :لزملا ةيوطرلا غ ارفتسا

 دحاو لك نمارقبف جرابا يلباك ملبأهرشق ءاضعالاو ةدعملا نم تابوطرلا + ره 8

 و درولا ءام ا يف ببسي ههرد ىصن دحاو لكى م قرز ا لق شه نوفيراف 2 مكررد
 1 تحتل طك سس

 سد لد رابومنالا ن ا ا ديلا ةيوقلا| ص وصخ ه و ضم كرعااوا ةرثك نم م يسحسملا ق زرتحملو

 10 مد دل امهونعلو 0 : 1: ليلا فاراطاباخؤبطم بيزا | عمزألا نا 5 ااذصيم

 شطعل 0 ا .ةاةرارح 0 6 او يوعملاو سل | ضعي فد يدعملاو يدبكلل

 اكلماؤج :وازم حافت بارش يا 5 أنو وال دنص بارش لع ةفاتشيا رع ةلقير رب

 مس منت ممل

 اا ب |فاضم يا ص.“ انوطت زو داؤي دقو حرب ابنز وازميا نامرو بارش

 ةاكتولا ني رق للشلا نا سلر زب كلذكوا صورح» انوطقر زب ةروكذم ا ةبر شالا نم ماهنم



 (5م00)

 ع ع وم دي عسب

 رب دسسشنسل 2 17 ا 07 ا 09222 290

 تم سلا سمسم سس تسسلم مس سس يسلم

 ني هس دع انسلال ءام يفوا 0-0-1

 مدع هلأ يي عسا

 مبدع اغلللجل  ا+ ل لط ممكعل يستسلب سس مسلس

 4 اا ا ,وفأ الا را لوب ي ---

 دس ع 1 ةقفاخلا كانك را نم 0 _ ل١

 ةاتيشل حشسلل سسسسلل سسسسسلب يسم سستم سس سس سسسنننبصب يس سل سس سس

 يسال سس سس سس تس سل تير هس سم

 تس سمسم سس سس سس سمسم مسمي سس سلا سس

 0 محم 0 2 بارشب صدم

 اصوضخو سبايلا بيبزلا نم ليلق قدلا نيح هيلا نيضأ ناو لىوقأ هضبق نوكي ناذيرا
 يوت ةوهقلا تاجا وبس هب جابر زو اضنف يزهر عمنا قال رول نوم اقرا
 مرصح ءامب دار او مرصح ءامب ج ورف ةقرصوا ةوتحأ و و

 نانالاو ماتا سالب نابل عا لنح مردح أ! بر وه عضاوملا ةذه يف

 كر د 13و 0 كبس كلذو ءارفصا ١لاهسالا ىف ديزي أب د سبح ال دق مرص هيلا
 هبل سسسانب و مس مس سا سس حس سس سس سلسل

 صوح# س ناري شخ وأ صضمع< ثقمريعشوا قامسوا نامر بحب جورف يا قوقدم نادر ر

 ةفيعض ةمدض اهل | ةوقلا شح :اكن اوأ ةفيعض ةيناوهشلا ةوقل ا تع اك ناي ا ةفيعف ةفيعض ةوقلات 1 انا

 سن



 ب ذغأ

 ”افلشلا
 ج ازملا ل دنعا !ذاف ةرخآ ىلا ج ورف ةقرصوا هلوقب قلعتص ةفيعيض 11 ام

 كاز لاجل الل طا | ةينيكرتجا#و البلف لابدتعالا ئلاراع أ جازملا برقا ذا يبااليلف

 سلا بارشك هيو 1 ض اوف انقل | تالمعتسا نئيحت مفلتجملا هناولاو هةارتحاو هعذأو 0

 ما داص هنأ م عارم هدو و ينمرالا ن ىطلا و ةصمحملا روزبلا عما جذل أو نما

 00 0 ي ديدصلاو يوارثصلا لاهم يسال

 ا” اا ما

 ل 000 ل

 لفل, ذرأ دلاو ديص 1 التسيا هاش أبيطم ل نك درو اسال برد

 ةهماشسلل شن :سيسسسسم 2 0 2 ا اا ا

 : ينميعفتب و لاهبالا بلو ءاعم الا ىوقي هنال لذ واث 0 تاش راوجأأو

 توفسواهاوتو ءا عم الأو 0 اوةدعملا ىوقيديج دوغلا رو اعمالا حور ومحل

 مساتل سمس سسسسسلل 0

 تا ::ام ا صني 0 الأو 0 ي ميسا دانا 5 د دعو 0

 0 اسس يو وس تايجسسسا

 عاشت سل امس هديل باب7 7س

 00 00-5 0 ها 00

 0 اهيلا ىف ىعضلا ناك ناو خيشلا لاق عاف دنالا ةبجاولا ةيلضفلا داوملا نمايقن ندبلا

 نومكلا نيمو ماخلا دوعلا نم ذِخّوي ةفصلا هذه نيل ال شراومجب عفتنا درب عمن اكواهدحو

 قوقدملا بيبزلا مج + .ةلق اقلاو ولقملا ليبجنزلاورملاوابو ركلاو اون انل | نموولقملا للحمل

 اهيفانلعج ةريثكح اي رك انك توغو هتاف رجلا كثلاو فوفساهنم نخب ءاوس ءازجا

 جرخلام ج ورخامهيلع لدواعمةرهو مغاب كانه ناكناو باذسلاو مرغسهاشلارزب

 كسلا صو ءزج فيصن فرعا نمو ءزجرغصاإلا جلباهلا نمذخُؤي ناباوعفتنا تامالعلارئاسو

 مهلاهسا نيذلا يبا نيلوهسمللةيذغالا «ءزج دحاو لك مج زاهزجو سلا ب حو قامسلاو
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 : ةراهلا لاهسالا اماوا دوما و ةيكشرز 4 اوةينامولا و ةيقأ هس علا لان ست اكل هراعلا لاه ل ةانرك نام مقر ص اناء

م دع ا ولا 7-0 تسل
 ّر عصا

 7 ل 2 الل دلل

 0 00 21211111111 ان

 ىنومكلاو مواهييبأ| د ..اداوال رسال سو روسو مالا لاف يا ل وملف |

 لفنرقلاو ىتيصرادلا لئمب ابيطعن كيلو 0 "ا ءام يف جيرارغلا| يا ةسومغموا صمحملا

 ايدس لاهسالا نوكب ناالارهاظاذهو نيلوهسطا بس ٍ بس انثال قاوم اره الا عيدمجو امهومعنو

 لامن الاورج فزتام نيش عساس ١
 ىلجو سلا صم ناقد ةضب كلا دكا وغلا تار اصغ ضع صحب ل و مهشألد ن نيكستياو

 قعد ببس ل اهسالا ناكلاذا:لجفلا او سفركلا و ءابادتللا لاثمب للعتي كىلذكو افئلا

 ,ن وسي الأ در ومكألا.ل]جف ةضب املا ارازب الاب م كارل < * نضطاوثلاوأ أه اذ ىف 5

 ميجا 5 لةويكراللر | 0 ا صحا ا ا دومعلاو لك كطصملاو
7 

 اة سس سس ا حيا سس

  حتسسسسسب تسيل حصص صم تمسستسسسسلا لاسم سس سس سنن سمس سس _ سس سس س  ششّّن:ا_ - بحبح سسش©أسع- شل . سس تشم سسسانسلا

 0 صضعب يف نيمه 5 0 ١ ع 5 از ىةرس 000 0

 اهترضمرضيالو ع انالا نم لووق اهنا لونح ادج عفنو لاهسالا عطق ةضباقلا تاراصعلاو ا
 شطغي هنكل ةضباق ةراضع خيبطبرا ردات نك ئيوالل ةراعلا ا ناكلاو جبل لق يحس عفتتو ل ١ ءناع 0 1 ل ريس كا

 مهردلا نان 3 هسبامج رخيواخبط ئبطيو تارم لملاو ءاملاب كلسغي نا ةريبدت لضفاو

 رض تكا نات ى ]وا ةغل الان م العفو لووف أ أوأر رضلف أو 0 لكم م لووت وهو سبح همم

 ادا 0 أ ةايطا اي ىبجلا يبمس ثداحأ !| شاعغلا ماه كرا كئيلف نش اطعاا] أذ هد وضم

 ةراصع يف قيتعلا ى تار !:وانئئا' يف اهيف بطير ا ةتاوتلا ا رلاقر ا

 بكلذ نمل اودت هديته ل لوح حضط | ذا هنم دبزلا ذخادعب يا ديالا نيل[ ةاطارسا
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 ىعكل - وس ع د فلعل ىو ١ اهلا يوكل 7 انطو أ

 عسمسمسسسء دلل ماس ا الاول

 همم سيمت” _-لكس سل 2 -

 يلا انك دلا ديزي اايقياذ نفعتما 00 ميل اهل ميكس ىلزأ[و ةينايلغلاو ةينفعلا 5 د
 سيشل الش. سسشنس .  سنس سيسي سس سسسيي:”ا تتسع  سشسسيان - سناب

 ذدنيح هع /اعتال يا هجلاعتالف ةوف هضبف دزي ملف مسحت 2-89

 ةربدملا ىوقلا نم لووق عضو لع ليل دءاذغلاب هتوق# دادز م دع نافةيوقلا تاج اعملاب

 00 ءاعمالا حو 0و لآل اق يوفق ءربأ | 0 م سايو ندبال

 نودي ل كي اهرثكا ءاعمال اىلع ةعوضوم اةيلطملا تابوطرل أنو تف اهب ةوحعلو داح طلخر ورم ابتنيسي

 ءاعمالاداوط ار ع لا يبا هبابسا ىلا انرشا دقو لاهسا عم

 ل بيثرذلا !ىلع طالخالا ىف احبرقث ع رسا ءار ص ١) نا تملع دقو 0 .ورقلاو يح سلا اهثارياو

 مشل مدشااشسسل سميللبل الل تر! اددل

 دنع لاهس الا باب يف هتاج --5-- 0 | تامالع يأ هئام ءالعوركذدت يذلا

 "يامال .نيبللا ةديعلا ةيودالا نو هوءاعمالاجو رو يحل ع يذلا لاهسالا جلع

 سنقل اة شلل ]سلس ننشنننشنش بيسي جيش بيس سن سين. . تس سس

 ا بع دنع نازي دقو ههنيّئام به ذث ننح ةامسملاةراجتعأ أوا و ىمحملا يادي دعلا

 اهب اب يف عفنا نوكيف يلقلاب "يي :ةثواهت ابو طراز وتل كلذوز ةو :م اهثاث يا ةولتصريش ابطو

 د مشيشسسل كش مُة2ُسس شلل

 ا ايكون ططحالا كلوا دأح انو ١ ارابجن ا بارشب تقعلو تقح اذا ش اخ ةانشعأا١ نت ار وشفو لئوقأو

 عركتشمر لل ةبجوملا :داحلا 3 00 ل نكسم هر دكم ضباق ش اخ 2

 لالا و 5 ةفيمتع توعد اي 0 وا جنو ابجنالا بارشواهل

 مس سسصسسسس سس سس سستم سس سس سس سا سس سس سس سس

 مس مششسسلل يس تتسسسسس سسييسي٠بل سيستسسم ريل

١ 
  9ةيرغتللى هطخر الحد دل 0-0 ا

 ا

 لولدعم ا هقروو سال بح حورفلا عجو نكسبو

 هدسلسللمل اب - ل _ طا: ا هس دس

 ديرا اذا اهم امهوازع اللا ىلك مح درب املا سياسي هول نهد يف
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 سسلاسسللمب سل سلسل سمسم تت سس تشْنأشن .  سسيسياسل شسسيش”شاش تت  مسسسسسسسا مما يس بسم حا يس سس مس

 ي يمتد ا 0 اق ا ن-و

 نفيا هررتردالاو ايرهكل اد نيوخالام دواشنلاو يبرعلا غمصلا ن م تال. ا مدخوي

 كَ دد ديج ءأ مايا حورقلاح كيا اوضرملاةلازا لع ةيوق نوكتلف ا 1

 1 ا كيش سس سس سنس ينيج ميسم ص. جب ممييس سس شخ” _ ملمس ل

 لول او ىفصيو خطي ١ شاخ تدل دحر وشق هردرز وي“ 1 د ضم راش وياما

 ها راك سو نف ةو اهنقو ينج اعلار دقبهنم نيقسي ح اف اتناول واس "ا بارشوأر اال ١ ١ ايعازيقل

  مسسسسسل سسسسسلا سس سسم

 شال أوو ةر ارحلا قد تنص ةلقبل أارزب بيلح يف اذد برش دق يا صحت © ةلقيرزب

 اهارهشو ءاعالا رسب يف نوطعي ينل ل وزم ١ يا مهاردةئلث 00 اروزبلا نم دازيدقو

 هدد ىنيط فوفسى رموأ ةصمح مورا زجو اهلا ناسلرزبو ناحيرلارزبو انوطقرزب لثم

 ةصمحتريشابطو يبرع غمصوا كن ضرما ةوقو الاون ططنعلا ده لع يادازيدقو مهارد

 0 0 نال ا 5 6 274 5 , عامر كد
 هدسنس-س سس تس سه لس

 07 سفن ناكو 1 م ةهمصبل

 يان "لا نقلا لمعتسا اذاف جالعلا ىف | ف اك ءأذ ءم< ! اةلقبلاو نضل تايطخ» هلا جيبطبلا لمع اطعاو

 ايلعلا ِِء أعمالا ىف ناكام ةدولع امك ملا ب بجعأو كك البلا ناك ةيواك ةيودا | هيف عقن

 نا ب جام لوامثن 0 ,ريجالعل ابفطسول | ىف ناك امو نقسلاب نو قلفسل ١ ىف ن اكامو تابورشملاب

 عطق نم سبت موهو ١بابصنالا ىدعبوه له حورفلاو سبل لعافلا ببسلا لاح نوع أرب

 هيلا ! أو هعطق يف رب دف بصيام دعي ببسل | ناك اف ةح رقلاو محملا نم ةرثا ينب دقول اب ََئ

 نوكي نات دهتجاو ةيقثور ذحب تلعف طلخلا ءادرل غارفتسا نم دبال ناكن او ملعت مب

 كلكم ناو ههبشيام مدر كانا اهلا لثمب لب ةحرقل اورث الابررض' ١ دي دش ا شمملا

 هتودعهيذغت نأ تدرا أذاو يلد هيلا بصني امباليخب ندبلاريصيلن مهويد ءاذغلا نم هعنملت نأ

 اسف



 ((ةيعووس)

 ةجاعل دنع هسفن ءاذغل امو ءاودلا ليبس ئلعءاذغ اذهو خوبطملاو فوضرملا نبللاب

 ربعلا نم نيلغلاو 00 دلا دابك اع هتيوقترثكن و همجح لقي اممف فعضلار وهظو

 طا أوت شربمينل أنع عفتر يللا فكويدلا ىصخ صخو ةروطف ليلا لك اذ ضقيلا

 بيلح يف ةخوبطملاع راكالاور ا !! وهلا عيل ايديياطتنااوبإوو يوفل !ىوشملا نع

 'ريصيل تايرغملائلاةرو همام عجولادتشا اذاو اهوصماذا ادجمهلديجولةللاز رالا دحا

 اهيف ةعفان ةيرغملاب ةطو اجلا ةقيقلاةد ربأاةيودالا عيمجو ضرما هجو ىلع ئلطنتو ةراتسلاك

 نوقشي نأ سجاو جاما امباطولخم ةيراكلاوقيلاجلا ىلا انجتحا امبرف لكأت عقي ناآلا

 ةيصاخ دن ا يف الدر اب ءام يف اهريغو روزبلا نم هاقسيام رحسلا بحاص

 ليلقب لمعلا عا او سبر انا لاس ا د

 درو |[ ريد في ويد ر فصأو ىنيغ اوم ٌديوق ٌةوق هك ل وابللو قيتع بارش

 2 ١ ءايكالا نيف دنوزاشم اود اكتب سمسا اعقواذاو ركام انيرج دقو ادج بيجع

 نم مهرد نمسأ | نم مالو وبل لرب ينل لا ردو نسل نقيض

 دراب ء ءام هدعب برشوزبغلا

 قوس ءرج لفلفلا ها ج صفعلا نمو ءازجا ةعبرا 4 0 نءهذخؤوي نأ

 ىلعرذاذا مهل ديجوهاممو مهارد ةثلذ ىلا نيوخالا مد

 ةوبرش ا ذااضيا مهل عفانايثولفلاو درابلا ءاملاب هبرشيو ماعطلا ىلع مهر دن زو هن ذختبو
 تاحلاصلا تالومحل او نةعل !لثمف اذهل ةحلاصلا تالومعل أو نقعلأ اماو دراب ءامب

 لحأت ىلا ئدأت نا ةرخآ يو ةضباقلا تايرغملا هلوا يف اهيفا ديزم قلطملا مدلا لاهسال

 نعل ١ اوتاراصعأ |ضعب يفر ويف دلغلا ن.ماليلق امي طاخد نم سمانل |نموتاايواكلاو تايقنملا

 ضماحوه امنئلاو داحوه اميل !اةرورضلا عدت مل اذا نكل ةميظع ةعفنم هذم عفتنيف هللا

 باوصلا نم ناك امبر وداوسعلا ىلا مث ض ءاوبعلا ى !االوا لقتني ناب جو لمعتسيال نا ىو الاف

 الا مشل ناملعا اعاو للعلا اهلمتست ملاذا ةداحلا نفعل لامعتسي مث أر ددخم عوشب ادبيزا



 ا

 عضؤم ولع دمعت و 2 دلل | نكسيودربب هنافتايرغملا نم نقلا ىلا عمجب املك ىلع ُهلمضف

 ةيقنلا كا نويثحا ّ دلي لئلا لع ف ١ اناف لعل كَ ١ ف هيلاج انحعب ع اضيااذهو ةءرسب ةلعلا

 اهقنفُ 0 1 ىلا نأ تملعاذا أو تاموس دلارج# كأ نوجنح او اهنم لكو وذ اوه 5 لا مث

 كيسا خبط و يلمملا نوثيزلا هيف يبر يمذلاءاملاو علما ءامكلذ نم 0 30

 وا 0 اذا ةلامسم ال اهل.عتست سن ماهم جامل
 نم ةذهتملا ةلم دملااهعبتت نا ب جيف ةداعلا نعل اب تيقئاذ :أ ىتا ملعاو او عناماهنع عنمي الو

 معلا تعمتج || ذافرهظ دق سبح 0 ال1 نا ملت ل يح كلن ثايوقملاو لدتا

 خخ ارزلا صارقا لثم لامعتسا ىلع ضيرملارسج مل ملوةرارح تناكو حلك انا ميال و

 درولاو سابيرلاو قامسلاو م .رصخل اك: نرابلا ةظباقلا هكاوفلا ةايص يف ف ادد نأ كم و اهدحبو

 ع وانا ضعت 0 5 00 0 مل امنا اكتر

 0 ل ىلك مح ند 0 رند الا هدو ط هيف ةصطاى اود 0ع انا

 صفعلاو نامرلا رتل لالا را كك خوبطللاز رالا ةقالس كلذكو مونخ»

!! 
 اولا حراس ءاعيضا ةلقبلاو عرقلا 0 دارج# ةراصع اصع 0 لد دش ةرا - 1 يع عفان ٌدنْقَح اضياو

 طاخاو تار مع | هذه 300 هال هدع بويصألا سدعلاو سال | بحو ه يعارلا اصعو

 بلسسدع؟ اف للعك نوي“ ةآلا َى ع ناو ه أيت اودو يق اقاو 6 أ زيطأو 0 درولا ى ندهداهب

 نوك ةرثكأو أو جماوقلا عجو ليلا غلبيال عج . و ةعم نوكي 6 و ملا | لاق ةلحاحلا

 ل

 يحال ٍءاغ يبوادوسو وس وأد دراج اص مغلبو وا يبوارغفص لضفو | ةنقتسم سير اما امان الا ىعأ ف

 يس اال امل سم سس سس سس سس سس

 اهنمث د ولاة دال ي اهلك ن دبل !فثسبسلا نوكيادف 5 ردات تقل 22
 مسلس ببي سس ست لس د مسبب امس

 صفغملا يا علل د دلويءاذغل نوكي دقو ندبلا ا نءوذع نموأ هلك نك دبأأ ن . تامل صغملا

 صخملا يا لاهسالابرذنيف اينارحعب نوكي دقو صغملل ةبجوملا تالضفلا واحايرلا نلوتتاملا |

 كارلا ضمانا ضرملا دال ٌةءيِبَط عفدو لاهس الند 1 ع م 8 أف ةدرح ةمالع نوي 56 ا

4 

 صغخم



 فوغس

 كت د 0

 ءاذغ

 ظ دس

 ظ 7 ضايب ناكل ةقآس أرلا ىف ناكول نال غام دلا ىف ققآةمالع كانه نكت ملول وة ماعلا هانا توات

 ١ ىراجم يف 3 ووأ دس م ءاشحالا رص عوش يفالو ةتفآو هفعضلهيلاّةدالاهجود و ىلعالا ناو

 لع لدت تاروكذلا نه لك نال ىلذو اكسال قبو بجودنت س نم فاو لول
 سيلا ودجاج وقلا هبشا صغملا دتشا اذاو ءاعمالا قيرط نه عف دنت ةداملا نا

 موا جالعب ياوعول يد ءارهكلا لمعلا اف يبرارمآلا لوقي نا بج لب هقالطا لع

 هن دالي دام صم لكيف بجي جالعلا يشلا لاق مث نشل لاق ل راو
 بانئتجاو قفاوملاريب دتلاب الوا َح اعيف يحير سلال لوب لاح أقم لااذاكم

 مث مادطلا ىاع ةةرغ !١كلقو م اعطل ا ىلع ءامل !هيارفقلاو الكونت حرل أ هنع دلوتي ام

 ا اهنع رجلا طلخأ غرفتسيل ةنقحب عملا 0 نأ ب جين مزال ةنئكاس 6 ولا تناك ا

 2١ لثم قوف ضرملا ناك نا بورشمبوا عمشلاو درولا نهدو جاجددلا م بش اهيفلمعتسيو

 قايرتلا لثم لوانتي وا بت هالو نارايرهشلاو ىرمتلا
 راغلا بحو نومكلا ذخر عفان فوفس ةغص# م ايرللةللعط ار وزبلا لثم ةوصنواينيزجسدلاو
 وهو مهار د ةسمخ 000- هر اود فيماةعاو أو لكن مهاوخت انلاو باذسلاو

 برشي مهر ددح أو لك نم ناسلبلااببحو ايلااللحلاو جذللل نمو هنم عفنياهمو هب رش

 هرشق عم يوشملا ق دنبلا امهلذ مشل طل انما لدوم يتعلاو ةادغلابر امحلاءاملا ىفهنم
 سبايلا شوجن زر طاو باذسلاو ثبشلا لثمب تاديمكتلا كلذكو ايماح عضوملا هب دمضي

 عفان هلك ل وللا هظفححت و باذسلا ءامبوا بارشلاب نجعي اقوث دمراغلا بع ةرسلا ديمضتو

 تبشب ةرزبملاةارهملا ةمرهلا كويدلاوربانقلاق رم لثم نم يمغلبلاو ىححيرلل ءاذغلاو * |دج
 راكشخل او اريمخزبخل ادرج احولممزبخل | نوكي و قرملا ىلءرصتقير يزاباو هبوافاوريثك

 ل ار دابي نا بجبن مل ملا مغلبلا نع نئاكلا ماو يول قمل كيش ا وقيم

 اضيا غرفتسي ناو ناتسبسلاو عسفنبلا لثمب ام ليدعتاهبف ةدجن افسب ةيدبرت نقحب هفارفتسا
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 ليلفلا قيقرلا بارشلا برشو ةديوجنو ءاذغلا ليلقتو ىلجرفسلاو ارقيف ج رايا لثدب

 جولاو نوسي الاو داشرلا بح عم لسعلا ءام يقس دراب صغم لك يف عفنياممو عفان

 بجيث ءارغدلا نع نك اكل اماو ابكر مو ادرغم ناسلبل |دوعو دنوارزلاو هر ووراغلا بحو

 , ريفا !!ءامب وا ميياهلا بط لثمب غرفتسا ةريثك ة دامو ةبوق ةوق كانه ناك نافراظني نا

 ىلنهبشاامو تشخريش و ربنش رايخو يدنهرمت نم جيبط لثمب وراحلا ءاملا هعبشي و

 ىنبلا دمضيو درولا نهد عموءاثقلا ةراصعو درولا ند د عمانوطةرزب لثمبة داملا ل دعي مث

 قيتسالا ل ثم اهبطلخي ىا بج واتح |حاقفو بلعثلا بنع اهيفو 8 درابلا ةدمضالاب

 رسعي م اوه يوعم ضر ه يينلوقلا اهوحنو ةيسيرابربناو ةيخ انافساو ةيسدع ةيذغالاو

 هجولا اذه ىلع دعل أ اذهو كالا اذكه و عبطااب ج رخبام ج ورخ هعم

 يلآ ضر منأوقلا هناوخا ضعبلاهبتك يناوقلا ىف هتلاسر يف لاقو اذيا سواليال لماش
 1 عابطن يلآآلاو جتاوفلل سنج ضرملاف عجويف يعيبطريغ سابتح الط الغلا ى ءلا ىف ضرعي

 ضرعي منلوقلا ناك ناو هنافةبجازملا يهو ازجالا ةهب اشتم ىمست ىتلا ضارمالا نع

 ىعملا فضرءيانلوقو هبيس لب ينلوقلا سفن يجازملا ضرما نوكيالف يبجازملا ضرملا نع

 هللابذاعتسسملا يا سوالب ا نمسيواز جم يا متلوفلا ىمست يتلا ةلعلا نع هل لصف ظالغلا

 رد اس يف هل هد 5 ه نميلو قافدلا ى دل لاو رتليناف نس

 ميسا 0-2 ءلوقلا نيب قرف يعيبطر ,غ سابتحالانلوقو انه اهيفانمالكاضياالو دعلا ءازجا
 ضرعب 0 اباهنم ع 9 مسي ال ىمعملا ىفةيلآ لئكرخا ضارما اوريحزلاو صغم او

 تانلابابابسا يهنوكتو مي والاه سابتحالا ىمسي ذةنيحف ضرعا ذاف سابنحا كانه

 يذلا ايثجالاو 0 ل خ3 7-00 ادوا

0 

 اه 3



 0 ْ ( ت522)

 أو لا لئنيامك# و5 ةلل للملا عجولا ببسب لدنيدج لع !| 2 علم الوزان ب -

 وعم يف دلوني اموه نيفسلا منلوقلا عيشلا لاق, هدم وعم يف هض :ورهرثك او ى

 000 ارا شال لاوس سس ور 0

 يناثلاو هن ائااو ةيلكأ ١١ىل ةظيلغلا ةداملا يعاب امرك يعد اةبيوو لقوا نبل اكيوعستمل ل علا ىف

 2 كنلاثلا او يدسلا منلوفل ااذه لودستو ن و ١و اروعالا ىعملا ىف ظبلغ مغلب عتمجت 3

 اذهو اهليلخت نعرعع ” ةفيعضل |ةرارع علاوة ايلا عملا ف ةظيلغ لكيع) ار ةرخع أمك ريا هي ن

 دبحلا لئماهر واجتام وءاعمالا ىف دراب وار اح مروعبار ارلاو يح هرل 0

 ةعدصوم ن ءلو ه ززقافدلائ 51 ارخآوه ىذلا لما ليوطلا ىب ءلا ىونلينا قسما 5ك أو ةيلكلاو

 ءادسإلا تاقمط نب عريب سبخع حت ميراما منأو ةلاببس يا ةببسو كا جوما راعا

 عجو اللا 11 آفلام لىعملات عدوا حبرلا ناك يا ل وومعلو بفثمب بقت هناك سحبت

 0 كراع 0 لا اذه ةمالَع مدت يأ 0

 مل اي” هل طل داو وهعغعطععغه هه لطعليمسدسيبللل ةدتلا سسسسسنلل سس رب مسسسسسلل سس سس يسب

 1 ل سد 0 و 2 0

 نوكي الكت ءاعم ال | ىف ةَعذف اذلا ىنعض هد اقب ببس ن ايو سببت لوط انامؤ يغب هنال ماو

 كس 0 ا ند 6-0 اذه
 مسيل مسسس مسن تكلس

 -0-0-- 32 0 اد لارا نكي ارضا 0 |

 1 ءاعمالا ى )ا ةرارملا نىرجع# كس ةطساوب ثندا -- لأ ىاق ةريلا يا يدسلاو .راقريلا ىف أمك امكةعفادلا وقل

 : جبر نم ة دساما م اواهوحعأو كي امس ا دالقلا وعأو هل اه ةناح 4ِد :نغالوأةر 0 اره ىلادبكلاى رج ةدسوا
700 

 ااا او م لل ةسستسسسللل سس ل سس تسمو سس سس ل تس سو سس سسسسسسلا ل يمر د ربو

 عضوملا ف ىوتنو عجولا ع م لاقئناو وب ةنخ فم ىطت وكيف اهددمت ةطيلخ اعمالا فيوججأ يف

 ميرال ةللعملا» ءايشال ايديمكتلاب ياذيمكتلابو و جيرلاج جو رخو ءأ اشحع :ىل ابءافتناو نطبلا نم



(1057)) 
 حبر نع مث مغلب نع نوكحب مناوفل اضرعيامر ثا نامل اءاو نينجيسملا ةلاعتلاو جلملا لثم

 يتعب ياا ىف يرلاشفنت ناب اهلاصتا قر فتفاهئيفيلو ءاعمالا تاقبط يفذفنتو | دست

 ةقر ببسب ايلعلا ىعم لا نص شفنتتو ةراخلاءاضع الا برق نم ةلص احل اهتز ارحو

 حيراعتلا ةرثكو [جقيضو اه درب ى نر فك ماطور هاج ءملا ف سبتست و ايلعلا ءاعمالا

 ..ضيرلا لوعنعا امهنع م .دلادلوت ياهداون دورتك قاعتوأز حار نع رع ين وقل ازتكام انيققي لك ذاع كل اكين

 اصوصخوءائقلاو رابخ 0 را زلاو لجرفسلاو ىيرثمكلاو حافتلا لكأ نعو لفثلاو

 0و نضر راجلاو و ارذلاو ينال ويقر هع اريثكلا ءاملا ثار واضع
 ها 7

 0 . حرا اجو 0 ةيييتم تسع يلعن نمرثكأ ينحل

 ةححرعلاو . ةهكافلا ىلع برشلاو لكالا ىلع عامجلا ةرثكو ديدش ش مهمب لاغتش الو اعنامل

 ةيندبةدوق ةكرح نم ةيكوم اين انت اء ا رحل اصوصخو يا عامجأ 1 ايطويستي كا

 ءارغص نم 3 مغلبلاكجزل ظيلغ اك طاح نم ةدس نم |: وقلا يا نوكحي دقو ةين اسفنو

 وعدن جزللا | مغلبلاو لفثلا فالحب | ءدر ااجاتوهر لالا قن اطلل ىلا دورداأت ردا ليلقوهو

 لافثالارمصو 5 ىف عقنو ضعبب اهضوب 0 ة.ئكلاناديدلا يب نلت ناد كلذو د هناا ىف ةريثكاديدل

 لئلكلاو ان مرو نا نم ةدسل ا نوكت دقو تسيح وقْلا ث دحبف تال. ضفلاو

 ضعب يف هه 0 311 روحو ىاذفرعيو هناا ااهدسيو ءاعمالا مح زيف نطبلا ىفوآ لاحطلاو|

 ا ع ١ 5 واي ةيلكلا كر اي فعالا

 جاوفلا عجو كريشد اما 59 اعجو ناد لع ا ١ نحو ادب جافا ةاستيستف

 -مدسساس لل

 قشثفغب هعصوص نى مهل 00 ل ةأم ل لع ةريصب هل نم .ه لئلع نوفخب ذو

 هدس-ل دس ع هشسس ت2

 هلا دنيا |ذاو قتف ريغبوا

 كيالوانتملا: لن داهوف زق 0 معلا ىف ةدس غلا د 5 ارثاةرثكل ىلذو



 ومد

 هام ةيوقلا ةريثكلاد دسانزاربلاو ميرلا نس لقبا ولعلاو مسدلا نع اصوصخو
 يلدا 7 ل

 ل 2 م

 ة:داملا ةرثك بب.ب ب ىلذ قر قيقاسلاو !اورهظلا ىف عجولاو مهلا قعضو صغملا

 نيبببل اةةفايزلافوجلا ى م ىف ملالا ىوقي مثراتوالاو لصافملاو تالضعلل ةددمملاح ايرلاو

 داواا ىيردتل اببس اهتر و ريصو عجولا ةرارحو ةكردلا ةظس همم سس

 نطبل ١ نم نيميلا بن اجا ىلا ولوق عمليط كلذ كو نيميلا ند رم أ دثبي د رك كالا فو

 ا لتسالو دنكلا ل مالا صبا لاةيراسألل تاموف دادسن الز تلصلا قير
 لع هيلا لو دأتي و ةريغ يف عفن | نولوق يف ةصاخ عت نااما نلوقلا ب ابسا نيش لآف

 راحأ او سابو ادراب وار اح درفم جازم ءوساماف ةصاخ هيق عقث ينلاهب ابساو ةكرش لببس

 ةدرابلا نادلبلا ىف ةرثكاو يدؤملا ج ازملا ءوس ثو دعب وه ديمجتب درابلاو هفيفجتب لعفي

 ءوساماو ىشني هففجي امدوجوو لفثلا قلزي ام مدعل نعل نسايلااو لامشلا بويه دنعو

 نوكب ضراءاهنم ضرعب ناالا مهللا جن وقلل ايثاذاببس نوكي الف درفملا بطرلا جازأل

 قرفتو ع ذلثو بهلت ةراح ةدام عم جازم ءوس اماواي نام ابط 0

 ابلا ىلتضملا ح ازملاءوسلعجوتف ةدرابوا اهيناوقلا دح نو "0 عت و لاصتالا

 نم ينل وق لكو لاق مث دعا س دعب هع أس لوعأ ا مرج يف جيرلا هنع ا لا هث دحين دقو

 لولا ئدأتي مثرمال ارث !يفالو اهن دام م عولتمي روع الا ناف لافث ا نموا ظيلغطاخ

 ادمتسم جنلوقلا ناك امبرو ءربلا مامت عقي مار وعالا ىف ىنلا ةداملا غ رفتسي ملامو ريغ

 نم ناك ام لك يف ةعفان ىيمحل أر مل الاى نع اضتيف ةداملا تلزن دمكو | نقح املكف قوف نم

 يبحبرلل ةيفاشلارومالا لجاوهو دراب جازم ءوسوا مغلب وا ةظياغ حير هببس منأوقلا عاجوا
 . ةقيقرلا ةداملا تعئدنا اذا كلذو هب نرحتبو جلافلا ىلا لقتنيام اريثكح مئلوفلاو

 ناقنا اننرو لصافملا عاج واب نرحب دق ىلذكو لضعلا اهبرشتيف فارطالا ىل

 ةيعجولا ةرارحأأ ج اضن ال دصفلا هنم عفانلا يوم دلا و يمغابل ارهظا | عجو ىلا
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 يدروبف عرص | ,اايلوهملالاو شاوسول اعيل) علتتالا ذا اجت اقوال 100 در

 ريهظت ملاهومحتو ل صافملاعاجو منوف !قفاواذاودبكلا جازم نم دسفيامب ءاقستسالا ىلا ئذااهبرو

 1 داوملا نالو فعضالا نع لعفي ل يول ابسالع اجوالا كلت

 لفثلا سابتحا لاطاذاو لوضفلا للبر هسل اوأ عيروتعلاو كو ماالانالو يوعملا ملال بن اجلا

 .لافنالا نضعب 0 55200 نالوا ك ا 0 ا دج[
 2-2-0-0 كا

 سصئسصطلللا تتسلل سسسسسمسلب سسسللل سسسسسسس سس سس

 ل ا ير 1 ا 2 ابةيلاقخل لكاس 2 يلعايف

 ههادهدثدسشسس سس عسدعسلل ا اي ةمييسسسسلا

 مهسمااسلا شسيسسسلا حش خدش جات دس سل شن تسل حشا سعال محيا حمس سلا

 ئن 1 لال 0 0 اج د ا 000 ديالا عج

 ربشلا لاقفي دين العلا ءاعمالا ىف نكن 1 !اذا جالعلا اذه يفاديغم ةزؤكب ناهبللا ناملعأو ل للى ديطلا :

 ةيوقةدسلا تناعامبر هناف قوف نم لهسلا يغس ىلا ع راسي نا هيف بوصتساإلا ديا

 .لاريبدنلا ىدأتاذفنم دعت مااميرفقوف نم طلخاهيبلا هجوتاذاف ةزيثكق دانبو ظالخا كانه تناكو

 اف ميظعر طخ

 ىقسلا ىلاةجاعلادئشت امن اوريعشلاءام كيدلا ءام ل دبن مح كا ينام د !نيكل

 ىذلا مرهل ا ىيدلا ةقرم لئن ةقلزملا تانياملا ىسحتب أدبي نا الوا بجاولاف

ا دجو وايلعلا ءاعمإلاو ةدعملا اهو كمدص ةناملا تن اما نأ قوفىنم
 اسكان كا ةذلا : قرم ل |قوف ءالئمال

 3 العلا 2 انيليتع علوقلا ضرع ناك لذك,قوف نم ليسا يع دتسي اعيمجاذهل كن اف

 ةئبلا قوذ نم ىئقسيال نا بح الاف ةئيبقرو رضا قوف 4 يىفس بجي ملاذأو كلوا ق وف نم

 اعل ظيلف اكلك كيم جمعت ك وكيينل ا وةلارثكأ ن ا١كىلذ دو ندع علا ىلعرصتفيو عو توا كيقأ نميىا

 امد ددحو ِِء اعمالاو ةدعملا نعال غرفتسا قوف معو ءأ دلا برشأ كل 5 0 هقامتن جف تال

 ينودكلاوفل ا2«الأافعض ثرو ل كلك وةئبلا غارفتسالا ىل ااهبّدح هيلوطوخا غياوب أومىند 0

 نلغمب يبرمتل اد ينومكلاو يلجرفسلا لثم يا كلذ بقعا اهون سانا يبرأ فوهو

: 37 



 اريطسا صارقأ

 م

(+98) 

 ل نطافوحا) 1 لكفأو هممجعلا عاوزنم بيبر و نيو جن افس اندم ةانب ا

 نمامهرد ن درشعب ىلع مهار دةثلث دحاو لكم سفركرزب 92 اان واول نانو قو ل ةقئاول

000 وعملا لواذت 000-2 ناعز تاسع 686 ١ و
 5 كدا 

 هت سشس دلل ابدل هلل*ه سم كا

س هل نوجتم نع 04د
6 0 ف ير ادي

 3 

 دال لاو عايز زازل ازاى هك , ىلملاليلكإو باذسلا لئم هنقح ين - .
 همس سم

 سس سس __ حش متسلسل

 حربملاديدشل ملابس تالف دست ا ةوقللابنو اغلاو ان 5 اريدختل كلذو وادج عجولاةوقدنع

 'ناف تاردخللا تانتجابوجوةيفيك يلكلاريبدنل اقركذدتت ءارديخملارب اريبدن ضيش بلا لاق وقل اطيل
 سي

كوايإو اغل | كقفو احر اهنم نكي م ةرورذلات كنف
نايمزخر 580 عولبت عقيام ن

 : اهنمو 

 نويفأم هرد دحإأو للك نم ينل ارت كفلخو اد ليبمجنز ةلئاس ةعبم نارفعز ,اهتحسنا, ءطسا صارقا ١

 فئسيو مهرد لام درد ييثلذ نمزج ار درعا طرب هر دعب ردحار لك ننايمز 0-4

 هديل لمحل

 يزال صوصخو 5 هاب ا ود 0 دووح

 تدل د هوس مشل مسلس محال سنس

 ةيوارفص دا ص لعرص نوكن يذلاوى اغثل أ ويمرلل كنقح # سبايلاو ىلغتلا كو د يمغلبلاو لا

 0 00020 2 ا ا لا 1 ا ا ا ا ل ا سل 2 9 لل ل كلا ل ا لل

 اوم وع لات و و هكلطا: دينامو فا 5 هطخو ب اذسو سفركو انسو يأ أقسي (ضيا

 لومي لت مح قلسلا ءام نم مر ير هيد طي نف د هيلث نوقيراغي كك ها

 3 .هرد عبر ةدومح“لاا نم قروب 0 مهارد ةرشع تيز و لسع أد نيفصيو لوصن

 ا و مث افسبلا ن نم ذخّوي حير لاو مخابلا 0 يا عمشلا اف ويت اهات

 .لاطنعلا معش نمو نيمهز د نزو دبرتلا نم او 1211111 طرقلاو ةبللأو

 ةدرخ ن اشوايسرب مهار
3 

 ًاينولفلاو انعشربلاو عب عل 0 ءالاق ايرئلاوريبكلا قايرنلا ىنفسيو من :لوقلافأ امص عجيمجوبلو ٍفونوثرو ليروتا أو

 6-6-0 ا 0 0000 0 اونومكلا
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 عرتشؤكلا اوريو نا“ لارا نسوالدع ةرشع نب هلا نم و1 اه صن قول كاناعل هغلا يصيملا

 1 و لك نم 2 !او ضوضرملا عورخأ امنع قفا هلاعو نود وطنقلابو نوشيكألاو

 قفر ب أ ني ع | يف عبلطب ةضبق بنزكل !!قرو 3006 وةقاب ب اذسلا نمو 2 ار دةسمخ نزو

 ير يا و مدرك كا را ا 0 ؛ ارخلا هةهف ققادت هنيه 5 6 كتتند 00 دوال ةيمدو ىذ وعاملم !١ى 5-4

 نمو .هردمهرد لقملاو ينييحسلا صو ىلذكرمح الاركسلا نمو مهار دةعبس نزو 9 كلل : 42 . 1

 ةيذغا نئكاطدمو ىنيصرادودوسا صدحو تبشب مره كيد ةقرم ةيذغالا « روثلاةر رم

 ةتقرم أباك ؟يفلا محل لو انتروجت ال ودرابل | تلوفلا نم ب انيئئاود ءاذغا ذه ناف لفلفو

 عسسل سمس با يس سين يي سيسي ساس سس سنن سنا

 عنخ نااما معلا كاتم :نيفلاط ناجح نااهسفن مر ارفلاو | ماجر وغلا ةقرموا َ

 وقم لولا ج 0 هنأ اصاو هيف فىش الر هاوهف 5 ءاذغ ولا جانسي مئلوقلا فانضا

 ةهلاوطملا ل ايم ى» تايوقملاو غارفتسالا ةرثكو عجولا ةدشلر يظيعضدنع نوكيرماف

 ءاذغل و نااماو بارشلاو ةقرم يف فودملا يعاب لو تدربمنلا ضيبلاةرغصوةوقب

 عفنيو نوناقلاى رجم يرجي رماوهن كاذريغو يحب 3 يمغلبلا جناوقلا عفانالبصا

 د والعأا ةكاحشللا| 2 رطبلا واو ل ماكراذإ ١ ىلذ لك كِيط رآاو بييزااو يتلا مهرثكا

 ا ا ا ١ تاقل وسي سل 7

 يلغتلل كرتشمف خ ٍ ار هاو مرج !! ىيدلاةت رهام و 3 ذاغس الاه م و سدعلا ظ

 ين ىرالاو م وثلا ل وانتدرابل مع اوقلا صختا 5 3 مرهلا كيدلا ص اي ندالو ةفانصاب در ابللو

 دربطلاينار دلا نع ه مهحل ناوخو 3 لدر ل ابديفس الا اول وانتي نأ بجو مهماعط

 قلسلاو باذسلاالا تالوتبلا عيمجاوبنتجيو نوسينالاو نومكلاو زدنوشلاو مطرةلاب طو املا

 لايغلاتازش و فرص فلا |يناحارلا بارش ا مهتبرش ان عايجاعو معا

 ةيعضو.ه يود 5 .ةودعلو باذسلاو مللو ملال او امكلا ل ذم ةروكدملاتا دامكلاةيعفوملا ةيو نالا »6 هدو اذالأب



 كال ا

 ماملا ىف ةيياعلا ءا 000 ا نا اوحو
 تالت لاح 00

 .بارش |اسم 0 ند تال اناا ب 0 كلل

 اة ل
 مسلسل ال همن سمسلللا

 1 قمل

 تسمسسسصاشل محا دس شن -اتسانت سس سس

 يعل, طار ارد ناكو و نلوقلا ع اجوأ نم عفنتذِدو 0 - م

 ىنماهيفأل ارددخ 0 ةيعونلااهتر وصوأا اهنقيفح لى اع ةرضد او ةيصاد 5 م ةكوقلا عجو :

 وافل كوي ركل را ةمالع وا 5 اهلكا ما الاول 0 ,هنوكب يذل !فيذلا زج اها 8 كد دش !١ةدوربلا

 . سونيلاج هب دهشام ىلع عئ شفنا هذان كوشلاى اءهحو طا اماصوصخ ورخآ نول هطلا دال

 1 كمجلة ١ اعل دبر رخآنولا !هضايبطل !اخبال يذل او براجتلا ب احمصا نمف ةريغو

 3 لسع يف قعليوا لسعلا ا وا ايمارش قفل ذلا ءرخ يا 1 ىقسي و اهريغ نو دطقف ماظعلا

 تيرا :وأاث 6 ةوعلل ا نخب ى ذلا مس دلا ىلع يا ا ا او 2 ميم

 عفد ولع نيعبو ءعشلام !.يعطلاو كده 5 0 به فيل ككلذو 5 4د ء وافالا معو ىداثبو لفلفو ع 3 مب

 نارك ذو راب وهفوهامكم ا رخ فدجونا أوء اذحالاو وقي اولا جاتو 0
 ممم .  سسسس حتت حسا

 0 4 ب قلعت ان قربك فوضوأ لداوار ا رمن دلج يف قاعي نأ ن ل وزمأبو 0 نعال ضف عفا ان هقيلعت

 هقيلعت ف لعقدم دديشبد ياعرب نيوتيلا 2 ج و بل رنا أ نه ش ثيكلا د ا كيم هسا اننا يقلل نلا

 فم نازل اننئا ص قرح ”نضييالا وك لا ىلذ قلعو هآو يا دف فولو أو ءرخ هنانكل ذ قولعت يا

 هسسستابل سمسا سس سس سس

 َْح + , قفجا ذاب ثذلا ىعم مرج نأ ليق دقو يع ونلاةر وصلاو ةيصا اهلا كاذو ةرضف غويفص
 هدشيسلسسيااييبل ا هش شسسس محييبيسسم سسسسس سس سس سس سمس سس سس شن تسييس سششْش 2 لملاب ب بسيسيييس- مسبب

 لقسي نأ [ضداو داو وقلا ن نم عفتلا# دي دش ةيوشملا براقع لاو دعيت كلذ سبلأو هلبز نوه علب أ ناك

20 

 1 و شلا لاق هدعاس عم عجو | نكسي هنأ نومعزيو 0 تل ابوس قرع« لي انرف

 بذاك نأوف اءووبرج دق هوبرج نوكي ال لونح سيحصل | مناوقلا ىلع اذه برجين



)147( 
 مناوفلاة دمضا يف خيشلا ل شلأ لاقوضرعلاب 0 اوقلاىوتاذلابو كلك ناصح يف عقب لو | اكلاذا اهل عب انوه

 ةيلطاو مطر ةلابل عم لظنعلا 3 ل نم نافعا د مضاك مل يسأ اهب 0000 ةدمضالا ماو

 1 ما يسارا اههبياظ ديال قاما [:هروواكت لن[ طنكلا محشو رقبلا ةرارم نم ذخنت

 تاذاهكام ١ نقعلا ىنعمت ىنلا ةروكذملا شن اهيضلاوز ووبلاب ةيمضتلا او مطرقلا بل عم ةرجنالا

 نقلا ىف ةروكذملا شئ اشعلاوروزبلا نم نختملاو ولتملا نخ دل او سرواججلا لام درابلا لو هلا

 نه داهتمور املا ءاثق نه داهنمف ثا 5 لالا ا د يف ةلوعج#و | ةريجسم لَو و يسم

 نوي رقو نايم رح ةيف لع نا دعب ةراخلا نافدالا نط كتل نهد يا اهو دركلا

 كسب اه نر علا اكحااامادرابل اوراحلا ىمرولا ينلوقلاج الع# جاع بسب

 تابجوملاارئاسو ةوقلاو لاحأ أو نسل ناك نا قولس ابل نم دصفلاب م دلا هيف غرفتسي نا

 لوبلا سبةعبف ىاكلا هكراشي نا غلبي و مظعل اديدش مرولا نارا هبجوثوا هيف صخري

 ةبطرلا ة درابلا تالوانتملاب هجالع يف أدبيو قيلسابلا دعب اضيا نفاصلا نم دصفي نا بجيف

 عملا ضارم يف ةئيدر ةيص اخ هاناذع رقلاريغ ههبشا امو انوطقر زب باعلورايخلا ءام لثم

 ةيقوا رو دبجل ادرولا نه د نمو مه اردةعبر !نزوانوطترزب نه ذخوي نا كلذ نمو

 ءان نزلا صو يم نيفلا قروءامو نينار لإ ءاضو ةعيبطلا نييلتل برشيو ءالا نم نيئيقو ا: برضيو

 لثهيفجاتحا اذاو برشيور بشرب ايمعأاو ت تدشخو 35 اهل اثم ف لعجب دقو باعثلا بنو ءامو

 حط دق ن اكن أو تشخ نيشلا 15 ريئشر يع 5ك 6 2 كبل امب:نقح نفعل |ىلالاعأا هذه !| 2 © نع أ َ /

 "اكلاو ةلداوعلا بنءءاهريعشلا ء ادب طاخ ناو قفراو لووذا ناك شب او ناتسيسريعشلا ءام ف

 نذح ٍينلعجا نأ بجاول افريسي ىن ءلرهظو عضوملا اذهةلعلا تزواج ج | ناو قف اوص دشا ناك

 9 بنركلاو تبشلاو ينوباملاو ةباح أ ةوف نم عوشو نانكلارزبو يد هطخلا قرو ءامربعشلا
 لعجيورمحاركس لاهس الا هبرشي اهيف عجب ىل ذكو ؟بريشرابخلاو بغعلاويصع نم ثلثملا

 ىئاكلا اماو م ايزارلا ءام اضيا ىتسي ورشفملاريعشلا عم خوبطلا صمحلا ءام هاذه

 يت

 حو )جال 3 3 2



 2 يداك

 تيزلا نمو ءءرجو ل ندد وع 3 وك أ ديلا ل اعم نمف دج ليلقوهو 5 كر ايلا !

 منت نع

 تبشلاو موصيقلان م لا ةدمضالا هعفنتو بيجع عفانهناف ءزج يا ةيوسلابز 2 والا مح و

 00 يف تملعءامم ةدرابلا ما روذل اهب علا عن يأ اةيودالارثا مهل و ىاللا لياكا ورخذالاو

 000 *دوهيلار فقب ذختملا موصيقلا امض ادج عفني اممو عضوم

 ىلادوعبو ةواعما كرت نو ا 0 1 رح تاو اقوف لول ل |اشنو :الج رذخؤتو ملل

 اهنم نيجنل و ار ضيام نبشلا ار ب لى مهنتك * نابرمؤيو يعيبطلا ما ماظن لاو عضولا

 رور+ جلاورقبلاو يب ١ راسا 0 ا م ظبراغ لكف ةيذغالاام اذلاعف |اهنمو ةيذغا

 1 1 نوط لاكن ذيك ىوشمو نامحللا نم يلقم لكو اعلامواايرط ناكةصاخر اك ةكدملا

 جابكسلاوريطفلاو فيمس مه ريضيو لبق عانثتسا مالا م ويمللا مارج|عيمج ليضع عيمج
 0 3 ا الا جا اللا كي ياكم اج 0 001 0 يل د با 1ك او ا ص سوال سس ص بخ نحر و ب ل6 0 جل ويل جحد 5 هيدا جد 3 7 - يي كح يف 110مل ااا ا ااا ا ااا 0 1 0 ة 3-5 255-76 7

 0 ااقأللالاللابكبا ب

 ا 3 ضاهلطت انانكشت 00 "و حيروللاو اذ فن , اطغلاو ةطهبلاو نكشكلا او ةريضأاو

 نمهأن ” :ةنلاو يدخل نسي دفنهبف الع كو ئرطلاو قيتعلا بعلو نرابلألاو

 أضر امهلرا 2 ن وخراطلاو هود رجلا ىلذكو ةخنب هوضي عنعتلاو سب ايلا ب اذسلاو 6 قلسلاى لهن

 تل ا 2 عي والو ير م

 طقف ةرارح نم ييلغثلاو راحلاو يبوارفصلل ص اجالاو شدشألاالا هكاوفلا عيمجو نوثيزا!لثو

 ددقلاَو ءادقلاو ةصاخ ع رقلااماو اماو راضر و وص“ !١لا > يف م أءط ا !لبقولا عبطبا

1 

 هند دج جو جوج يجدوا عب

 خل ا ل

 0 9 كل

 0 نود

 ءاريبغلاو 5 قينلاور 2 ورعزلاو ه ضعامع اصوصخح ا 0 م. د أو مجلشلا ضي الرا

 شا عما و اش

 اهنم ذخت دامو ساييرلاو مرصع 1 فايس نع درانربثالاو ىماشلاث ونلاو ِى ربطلا س دنكلاو

 نابطر 5 وللأو زوج 7 رضي اك ذكو اهل امعئساى ادياوسم ىجنلوقلل ءادع اف اههبشيامو

 ير نا بجي يننلا لاعفال ااماو:ضمامعلا نم رض ل فاولحلا نامرلاو بطرلا ىقابلاوادج

 بجي لب سبا اصوصخو ىناطبأ !ىزارب ىلع مونلاو زاربلا سبحو يرلا سبح لثمف

 ةداعصأد جتلوقلات 5 يك م ردا سحانا ماعاو درا مون لكدنع هسفن ضرعي نأ

 ا .. نيشلا لصف يف وثاقلا ىف خيشلا«در واو ةيخلوا مجانالو مجاث لقتال لاقد ةافوللاب توما تا
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 كك نلودا امهر ءاعمالا ىفافعض هنا دحاب وازنتكم |ادحاو اميذ عمتج ليتح ءاياةريضحي قلقملا

 برو مهل ةئيدر ما اعطى أم هكر < "او عادصلاوراو دل أور صب لا ةملظ دلو امب رو ءاقستسالاى لا

 تشل ةد اني فلا فراك يدا لا ةدودلا د ماعطلا ى اعريثكلا برشلا ودرابلا ءاملا

 هبيجي ىذلا ى 2 طلال امكلا| هرادعتسا مرتع: مأ مم ةر ومو لةيه 3 نمدلمتحياملص| تيلو ١ امادازم

 ةبطرفن د ور تا اونادي دلا لسا ا كلدا داوريدقلا لاعناص لا نم

 ريخ كلذو يبا 1 ويحوأةيدود# 00 وصلا 1 «البقت 0 نال هتحنام يلصاداو لا كىلثنال

 م ام 5 اعلاىفةقر ةرملا كساد ذوفعلا ى 1 طا 'ىلذ عم يه دو كف ص صلا ةنوفعلا ى اءاهئاقب ى

 هل اونا لييبا اذهىرم نب !!ناديدو مهب طب يل ءاوهلا أن عو سا نلا ند اسم نعأ 0

 1 ةءدعدب ا عاد انذلا اردق غلبأ دق يل ل ل ١ ىلعا يف يفةدلوتملاهدحا ةعبر ار
0 2 

 باقلا فار رض تبجوااهبوو ةلدملل ثاحلا اهنيو ءطرو و اهتنوغع ةباكنو ةدعلا نم دو دلا ن

 ةدعطاو لو ءلان ع كميد دا ةرختالا عافترا بيبسب ب | ثودعت دقو ناقفخلاو 0 خلا

 َّك أوطلا م ا 0 يا 5220 بيس وردصلاع ءاضعأو لفل أى لا ناديدلا نم قدصلا كل ذ تبسي

 صست-سسلل _ شس _مممشسم ششي حجشبتسللل سيشمل سس سلال ك0

 0 ديكلا ب ذج:الدعب م 5 ملمغلما أي هه ىنل اهتدام ا امكل)

 دبكلا بذج ةهج نم قرفتلاو ماا بج لوي ل نادل

 تدح ايلف رايت رف ةبوطر نعدل أونث اهناف ذانراغصلا نادي دلا فال ةنوفعلاٌةدش ةهج ندو

 كيث َج ارخاةريغص اهئاقب ن لع ناعا تدلوت اذاو لغثلار ورم ةرثكو ةنوفعلاو لصتملادبكلا

 ءادوسلا نم دلوتي !١ ىلذكو اهتسوبيواهت دحأ» ارفغصل | نم دو دلا دلوي ملامناو مظعت الب اهل

 ةنالوةيلا جاي ايتحالاٌةديدشء اضعالان الفم دل 5 0 هتسومل و اهندور تت

 ناديدلاة داما ذهىلعفدو دللة د ام ن وكيف نفعتيواهيف ىقب نيتح اعمالاىل |هنميصنيال

 مخلبلا داوت بابس ماعت تناو اهبف يبو ءاعمالا فرثكو نفعو نخ# | ذ اريغال مغلبلا يه

 كود



 0 دل نكت ناسي 4 ناتراق دي 000 95 انسللانةيتفش 7-0-1 يك
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 ةنيللا ةيذغالا هد -00-_- ' 00 5 تاليكاللا زم

 هكاوغلاو «لوقبلاو نابل الاو م كلا ليو قيق دلاو ه ئلفابلاوايبوللاو ةطنحلا لثم ةجزللا

 راغص ئه 3 1 0 هيناتو ءالتمالا 0 عامجأ 00 1 امحتس الاو ةبطرلا

 ضارع دم تس 5 557 اهتكرحب 2 0

 , دلوثت اضياىه او ةربد لا ارو لكشلاىف ءا 0 هلا بحا 30 اشمل عرقل ل1! بح مست

 ين دام نيب يي 0 لا نيب زيتا ناو :١ دام ياامهت دامو وروعالاو نولوكل ىف

 ةري دتسللاو ضارعل ا رجلا ل ه0 - كش 7 ىلع اهتلفو ة داما ةرثك ِن مراغصلاو لاوطلا

 ا يطاخ# اك اهيلعي ردت لوعملا ل ظ يي جو زللا سفن نم داونت اما

 عاف دئالا ضرعم يف اهن 5 لوصالا نع ةديعب اهن الراغدلا از رضاهلقاو نفعت ةيفو دلوتت هنم

 اهنالعيمجل ارش تناك ميظعت ةدم ثيقب نا اهل قفتاو تمظع نا اهنكحل ىيثك يوفلغنب

 دشا ضار ءلاةدام يبااهتد ام نال ضارعلا ةءادر يب تسيل اهناف لاوطلا مثةدأ 0 نم

 اهنطخل باكا وع أب هبشي عوش لب ةوه ةوهشلا اهترثكو.ى !ديدل 57 ين ثكيو ةنوفع

 ةكرتشملات امالعلا# ةيذّوم ةصرات ةركذم تاكرح ع وجلادنع نا ديدلا با ىرتتو ءاذغلا

 اهبدود ىلا ادا فلل دابوطرلاو اشتنالاراه :امهف أاذج 5 اعلا“ 02 نودللا

 يول ار ارحلا

 ةفشأا و ملا ص حر ماهب لصتملا تملا عنعن ةدعلا نمد دحو و ناديدلا تء اجت اهعم

 ترشتنااذاو 5 للا فر صحن ور اهنلافرشتنتةرارعأ | ناببسب يأ

 لاق او ةامىو طع هل ع هيئقش ها )| بحأ ص لظيفج را ر ميلا ِِء اوهلاةفشلا نيفجت 'نئلع اهناعا

 غامد دج درلاةرخاالاف ةرثكل ك 50052 0010 ةييه لك 1 ةذوكو
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 اصاضرعيدتو نبشلا لاقزاربلا بطرتو بركو ماعطلا ىلع نايتغو نا د لا ةرثكب دب

 ليو ًالامبرو قاخأ : عورسلا بضغملا ةثي» يف نوكيو ١ الكل لاقثتساو بركورج# ناديدلا

 هذاا نكون تطل او7رهاز لاادل:ةرملزدت ككاو ةعياورلااهم ارامل قره ةنمت رباط ناب ل1
 نوكبواليلاصوصخ نانسالاريرصتدل ضرعيو هنذا نطتالو ع دصيال وربئزلا طقلبال
 ىناجيهلا دزعو هضبن قعضي و ناسللا علد يهنشب هن اكو اميش غضمب هناك تاقوالا نم ريثك يف

 اوجنشتو اوطقس عجولاو ةلعل | تدتشا|ذاو هعم يرالش طع هعم ضرعامبر واق اسلاكن وكي

 ناولاو مهناولا ىنلتختواوئيقتي نا تقولا ا ذهلثم يف ضرعامبر و نوعو رصم مهناكاو وتلاو

 تد دما اوجمهتو اوخفتن | امبرو عجرت ةراثو مهنويعو مههوجو ناولا لوزت ةراتف مهنويع
 ج العلا * ديدش ىثن عم در اباةرع نوق زعير معينا عتب نر وامير نيستا ااا

 ةريركلا لثمباهر اكسابو | ةيصاخ هلامبوا ةرطا» ءاوشالاب نا ديدلا لتق يع اهلتقو مغل غلبلا غارفتسا

 نودلا ةيودا نمة نختم نقعلاو لتفلاب اب راغصلا ج ارخاو عبطلا ن ننلتب اح ااخ او ةساللا

 تالزك اللا رم مايد وللاةداملاو هديوسم مشلا لاق

 مو 0 .دابلتقت ناودودلادلوئيا 4 هاو !ىعملا فذ ل عمكدع ما ضالبلا ىقني نأو 0

 ةعيبطلا | أاهعذ دنمل نال تقلا دعب ل هس مثةيصا 0 ل ىنا لا ةيو دالاو اومحطلاز اةرلا يهواهيلاس ]
 0 ا عسا

 ةداضم !هنالا ينم برشيثوأ هركتيا) جبل دالا دو دلا طاق طاقسا يف ةديجل ل ليا
 ةهةسمس تبلل _ ممصسل سس, شميس مننا

 سدافحا !ديدشأ لا م هنااا لل وديع رااهيرفتاللا (اهعبط ا

م لل ردا ل 1كم هد رو
 0007 ءةدملا مح 0 يس

 ع الو ترغب 9 دفا 0 00
 موثنأو ل اسأر 5 ايفو 2 سا قرت ل ايلا 1

 كسق



 ةدعقملاق اذه

 جالع

 ةيذغا

( 386 ْ 

 هيكل 0 او ينوفلاوعنعتلاو زينون هل ارطقلاو سمرتلاو و 1 جاما ل هع تنل تكا

 0 كل ا و تال

 همم ادخل سس دلل ةهمسمسسل سس 5و“ 0 اا ا ا ا ا ا

 ارزب نايتمسا داعم
 سس ل مس سسم سس عسل مسسسسصسسس ممسس سسسسما

 ةيودالا لعيب اصوصخ و اهذ نام 171 عفن ةليل لكيم بح أاض ١ الليصلا ١" نأ

 0 11ذ17171717171717171717101007 -

جت لظنح مح جو رم دوايكرب سمزت ديج دا مص 5 اخ نما لمبفا ةيو دالا لمعتستدقو
 ن

 هةيمسسسس مي ششسسلا ادممسل_ حس تااشت٠سنسش حجاتشلل مليح سسسنسا هةهسساشسل

 0 ةدعللا تناكن اف ةرسلا ى أ! وح هبدوضي و ضاجالاو ءا جوخلا وقرار ءاعب

 00-0 وطنقو لظنح محش راغ ةيماادإا ودلل ةليتف # هيربو الجرف ديل دا ءامج ةثودإلا

 هةيممممسس كشدْن مسلسل معسل لمار اا

انابلك رب تزل نصا 21211110107 أ ا فجاوووميثاو سخر سو نويروكتت
 قاما ك

 تالضفلا ىرج 6 اهئالو ربلاةرسع خ3 لايتم لمن اوم 'ء تيزب لمعتسيو خيطي مهارد

 ةيودالا عفانم لوبق هب متي يذلا اهنو مكس عنمتد | يلايف ديزتو يك رحتف عبطلاب بصنتاهيلا اهيلاو

 5 اياةيودالا ما ازلا بعصيف ف وف ىولا ةبولقم اهنالو حالضالا مةعيبطلا نكمتيةبو

 قاقش لاذ ريثك قف لا به٠دصع اهيف ةينابصع اهن 32 مدع لأ ةيوق, كافماو نا ةعوضومو

 اهي نول ندا نع "و سد ايلا لفثلا نع ء قشنيف سيو ةرا 0 كلراءز بوكس وامل

 ص111 ا

 : ههيسملم مر ول اماو هيلا وح و عذوملاىل ذ ين فا وعلا '.ةيضيلتلاب

 ملال وقو نأ كب وثنو ةراجغت اهفنا 1 اق كا اس ل م سم

 2 اه جنو ابلغ كن ذنوج ركسقمن ا ريساأو 0 0000 00 داو مل

 ع الا نمريثكلاو ات افلا مدلا عفدني امكاطرفم ن نايس عتسف ن وكف اهي هيلا مد عافدنا

 ١ وا دباو ج 6 ا زملا ل دعيج العلا + ف كل ةيبللا نموغاا عيل أ 2-7

 خ3 :لجرفسلا بح باعلبر 0 : للفلب ةطيرطلا نب ءابوهنالبس طرقا نأ يا .! مدلا ةكرح

 همس سنن _ مشتت اسنان

 ةةلغيملا راد للعب ةيجيلطورا اروضاونان اخس أو اتشرب ميل ضب ص و اعراكالال ثم ةيذغالا

 لورا ملح خو لذ م + هييحمم
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 ل جلا م انسوا شمشملا ىول ند 1 هدو فر ١ زاللقمؤا صضيبل أتوا 2 اشلامهر وا لقملا مدرم

 ء ابنيذ سحب نو هدرابلا ١ سكر 5ك ارب رقت نلت قب هذه ين رمح 1 عيوش هقرز : ١لقمو

 دربل ن وكي دق ة عقلا ءاخر :.لاق مقيم تل بطلا قاقتعاو (رضبقلا ةيوقلا) انفو وتل

 2 رجج نيد ء سواجلاكدربم ببس مدقتوا اهسملدربب فرعيو ج ذاسدراب جارمو ليوا

 اهلهرتب بطرلا جازملا ءوس يبا فرعيو يد هوا جاذاس هاعمةيوط رودربو واريد طا ا واعلم

 هميم سيشمل ةسسسسسللا سس ا ل ل ل سم

 011 ل ا دهس تعامل + - تم يول

 522222222222 0 ا مشل شم _ ل ممسسسااللا

 ليضعلاو وأ بصعلا ذدمن بيس اخرئس الاب هيبش عيش ضرعيدت ىاد دمتلواةلضعلاوابمصعلا

 جملا لاذ ددجتلل ةفالص عج ة دعقملا عوجر ررسعتيف بصعلل ض ريد دمت ى ١ ةبالص عم ك وكيو

 0000 يجتافلاج ازملاو يلذ نو ددربو ١ ىجلافج ازم نمةدعقملا ءاخرتسا نوكيدق

 أ
 1 ةرارح 0 ىلا ةبوطر نم نوكيدة وردك الا يف ةبرشتم ةقيق ر ةبوط ر نم

 هعطقو روساب مرجو ار وصان ببسي نوكيدقو سملل ابةرارحل !ىلت فرعتو اهبرشت

 بصعلا أ دبل يرضي ةبرضو ارهظلا ىلع ةطقس ببسب نوكيدق و ةماع ةف 1ةايضعلا باصا اذا

 نم ضرعيو جالعلا لبقت واليلفاليلف ثدحبن ىجازملااماو هلج العالو ةعفد نوكياذهو

 ءاخرتسالا هب اشف ج راخ ىلا ددمت كانه ناكامبرو ةداراالب لفثلاج ورخ ةدعفملا ءاخرت

 7 اجلا ةلضعل ها كا ماو ع :ايزيكوف هاربا البولفتلا جري سيول

 سحلا عم يذلا و سحلا نالطب عم ناكامبو و »سح عم ءاخرتسالا ناك امير وددينلا
 مسيسييشسسلم مميت مم تسست تسييس كيسيييسس سسسسسب مسسسسملللا

 نع نارك يس اغلا ىو سضعلا ىوقيو حارا ليك وسرد ىواديج جاالعلا + ملسا

 ممممسس تمنت سس م سس سس سس سس ساب اس ج .سنننع سس - ما حسو تس بسسس سس سس ميسم سس سس سس سمسم م سس سل

 تول رتوبرعأ# كاع رروشقو يمطخو دروووير شارد لاو غيل وادرب
 سس مس . سلا صصص سس سس مسسسس سشسسنستب  مسسسسسس _تدسنساسلل م ا امس يسم ممسسما ممسس بسسس | سمسا ميصيص٠لا ممسستسو

 هرور رند دي !اهيلعرذيو يسم طسف نهدي ن هدد مهن تام لبلكو و رح ناد ر*و

 ب لاف نو ربام سحاو كييرا 0 واقر رافع ساي نلأو

 ةدعقملاءاخرسا

 لوطن



 ّ دعما | كح

 جدع

 في

 ١ ار لوبلا 0 ةحخ وبطملا مقامقلا» ام يف ع ةدام عموا ا اد درب كددبس ناكىنأ

 د يد فارع ورخذالاورا ا نم شو لبنسا اوورسلازوجو

 تينطأ ناو طسقل نهد لثمةيلع نامءتشاو نوبي رقالاب ذختملا يىنويبرف ١ ىمسملا ءاودلاب

 بجي ىلذر خآ ينواهريغو موحشل أو ناه دالا نم تانيلملاتايخرملاف اد دمت كانه نا

 كشفت اذا ا دو ةونلا ةنيل ليلحت و فيطلت اهيف ىن :!!ةكرسملاو ةضباقلا لمعتسي نأ

 ةدعقملا ج | ج ورخ # ةدعقملاج ٍووخ يفوهوا ذه دعب يذلا باب )| ىفليقام اضيا لمأتو ملال

 0 رمل مرولام نوع ةلدعلا ءاخرتساو | يبا ةليشملا ةلضعلا ءاخ

 خوبلطملا ءاملا ىف ساجيو مرولا جل جلاعب جالعلا # قوفلا ىلا رلااه اناةلشللار هيعمل تكامل

 دفرثودرو افراغ يس دصتعا كلل وك 2110 نك ا
 سلا سلل _ سشسشسا7بلا سس ل سس تتسس  .سششب و خب لل _يجيبييلل يس بابن _-حش2س سس سششنبللا سلا 2س حس .سسسننس- سس

 8 ىلا تانكسمو فناتتلا | ةيف 2-2 ام يف نيل دارت مل نقب : عفترتا تديعخت رن اينب

 نأ ب خو 5 شلا ةيرزابخلاو زبو اولا ر سوو عاوبابلا و شاخ ناويشخلا دا 1 كالا

6 
 ااا نااينأف اهلامعتسا ى ١! د الا رثكا 00 ةاهل ةكيقمة دعقملا 5 ددشم هيو ناز دو كن

 ا طا لطني واهيف س ادب ةايماهنمن كتعفل تدشودت ردة ناك 0 اه دعب ة دعما ثدرو

 ذخ وي نا كلذ نمف اضباق اب ارش ءاملا ىلذ نوككب نا كلذ قفواو ةضباقلا ةيودالا اهيف

 ١ 1 ناكاذا عفان اذهو كمتسلو ساق د قامسو بلعثلا بنعو درولاو سدعلا

 مطبلاةرجشر وشق خو هلك نأةديدش ةرارح نكت 3 0ك اور ناهنجو ل 1و

 ل اتعب نبا كرس انقل ناش ليباسردج أدم فسأ ن امهر دورسلازوج م هارد ةينامث

 [ضياو مهار د كعب رادرولرزب مهأردةعبر ادحاو لكن مق امسو صاصرلا ثبخ ضي اوةيلعاذه

 ةيلعر ذيو صاصرلاج اديفساو لكلا, ضفعل :ولأ ار تبدل دحر مث ماخل درو نقادب لاتغيب

 قالَدلَو واحو ورقلواىرارمو |يقروب طلخلاما كلذ نوكب ة دعت ةكح*دشيو عج د نادربو

 كش سلسل تششششلسا سل سس سسستااسا » هلل تسل يصمم

 لتقف قبلا ىقني ج العلا * ةدعقمللا ىلا داولا بابصنالا ساونا ةديأ نوكت دقو
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 أه نجيمغلا ةماع > . لغلاب ةد انو دتعلبا سم لك تس كلذ عفتيو حورفلا ىوا !ديودودلا

 55د ا للااثاا

 رك ,ميضرلتل هكل ناو ؤ أ دفع وكبا املقوأ نول اونصرافلا ب 01 قطن رتل ءاهرثك اة دعقلا مار وأ

 ّو وا خوررقلاو 11 ةءافذلا ءاكيقل موو وكي رثك الا قو ةيلتص ف كيل ارضع اهن الا هنن انك 2 نعش

 0 دع اوبلاى ع نا د لامعتساو ا "روان 0

  تيسصسسسلل مسسسسسلل ستصل يصل ص٠ سسسسصص٠سسم

 يغسل نيل لل ايش سا اهلل ملل ل ل ككل كا كو

 عه سسسلل

 عمج هك 0 57 ١ 5 تبنتدداو دمع 6

 لاواهو در | يعور اغصلا لبل آن 1مل للولك 0 ءاامسقلل (يب هو ةثلث ملقا نوكت الاهنال

 مداهتدانه 6 0 00 !١ ةلئا ع ل دم علا

 تحط لتس سمحتم تستحم سس سس سس سس سس مالا

 0 و ب ووو جب جوج حج

 2 |نع 7 2-0 8 انزكلو : ماع اهحم| تاو ايمع 9 ةلاوب ةسلفنمل 00

 لكل نيو دليكر لفلان وال تبا .افنك تاك مقلبلا نم تلوث« ناف *ناف يو ادؤسلا مذلاو

 ترقا ةيلول لول لاو ةلاو ةيضرالا اهيلع تبلغ ى :لا قاوملا نح يحلل 2 >

 ممم انس ممل جيس جيب اا حا حم سس

 اهنم دحاو نأكم اون نم فرعتر» هاا قو نيب هب نوب ةيبنعلاو مدلا ى !!ةيثوتلاو ءادوسلا ىب

 سيبو خيش :لا لاق ؤ دعقملا قورع ءح اتفنا نمريساو قيادتي كاش دار

 سونيل اج لاق اقام لواع ةدعفمللا ىف قورعلا ةاوف | افنل نأ ن نودريس ويلا اكوا قاف نا نكمي
 سس سس ل يي سس

 ةكرح تفعضو اقلط نووقلا فعض عا ا امد ن الامام

 ىم ةلمجلا قو ىو ادونلل لع مص نمملاو ناايعتل اوت هلك الا م اناندإ هنالبش ىف ناف لاجتر 0

 وس

 جلع 8

 را 53
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 ماسرسلاوةئرلا تاذو بنج !تاذو ةرمجلا نمو ةقرتحمو | ةظيلغ اهداوم ينلا ضارمالا 1 را ا 1 2

 اس هكا ذكاو يهل ل م حو

 سيشل شسسللل سس سسسس_- سس ثنين

 تدلل بست لسلل..سسسي حيل

 0 7-0 اهماروالا دعت

 20 ا ا

 ريساوبلاو جيشلا لاق ةرضغلاو هم و اا دارو ةاووق] يضحتلا تامر

 ءاخرتساو ىعضلا ىلا يهتني لو ١ ايي كيال م

 لاماذاو ةعندالاليلق اليلق بلحأل ن ا ةدوجاو دوسأ ريضامد لوريو ناففأ ءاليتساو ةبكرلا

 ىلذلعفي نا فيا بجو هب نعفتنا ثمطلاب ١ جرخأ محر ل دولا ريساوبلا م دءاسنل ا ىف

 *ةرصخ ١ ىلا ةرفصوهو مهب صني نولريساوبلا باحد ارثكالو نهثمطر دي ديو ةعانصلاب

 سيما سس سس سسس سس مساس

 غارفتساو نيكرولا | امم اجو ضباملا قرعو نفاصل ا دصفي تح ن دب بلا ىقني جالعلا جالع
 د م . هنا يقسلطلا | نيليو دبكلاو لاسطلاملصيو ء ءا'دوسلا ةيعضوم ٌةيو دا

 يهو عجولل ت ب اا ا تال ثدم دماهنمو لسا دلل : 1 تان اح اينمو تتامتقم اهنمو

 ممل يم م مم

 مدعد 00 نانا ةااطتس ا داتا روجلاعا مأو تالوطناماو ةااا واةيرشا

 0 و2 0 ئدعير 0010 يمت طارتبا ءامألا لاقاع راع ريساوبلا ليطاتسازوجن الو ديدحلا ىلع بطلا
 يسال ب مسبب ملا يم مس ص ردسي جي

 .نويفييلنلاو او كيدرب كي دلا لدموهو ضارمالا نم انأق ام ك ٠. ثرويو مدلان ازا اة عص

 هد ٠ مده 6 05د لهل هعهسهلسلم

 حمس سلب سششسسلل سلا سسسشسشنس سسي- حش تس. سس

 ا 0 !بسضختلا اتا اهب مل -

 همسي دشدسلل مش ساس ص ا حسا اا ااا سس سبسبسال_  ايييبب ل سس سس ص يي شيبس سمس ا يي سيسي يس حيي سين يي

 ىبطعلاع 30 راسب 00 0 |

 1 111 1111 ا ا

 ل و ا ا اوسا م ب 9 سسفنبلاو 0

 ميسسل بمسلسل تس مس سس سسايب سجس جب ٠)”بش) ب" _ ببجحييبسس تحس شيا سناب ا 1 ملمس مدس . ماتت مس دس
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 ميج سس: سسييييس جشبتشب حمس سس نعل ا ا اش فش

 حنس صشسسسل_ _ س٠سلل سس_ سل سسسللا سسسسللا سنس سلسل سس سس سنس

 سممسسسلب شاي يل شل سس ل مسسسسس تدم سس سممم ا 2 ل بلل  ء لم بسس سي جنب ار بشي ححييللل سس سس فان“ راق

 هدح واهحتف دوا 0 هروخ ور قبل 00 ب

 نيوخالا مدكح انكلا ن 0000 هو ةراحت) . ازلاك ةيواك ةيوف ةايييف را جل ديس ااا ةاافلذ اني

 اور هيكل اورابلجلا ل اجأاو

 ارا نإ مالا مدل دل عاتق يف عفنلا مي ميظع هب ارشو رابجنالاو منخي نا نيل ديور ذي نا

 0 اكمام اهانركذ دقو ةضيباقلا هِي وردالا يبيه ةتالسانلل اها يالا كورن هتك

 مدلل قرح#و, .٠ نيثكو ,طياغ لك لك نع نوم مي ةيذغالا ارا ار ارم اهيل انرشادقف عجولا

 تاو[ رالطك كل !و ةمضه ع رسي أم 7 !انةسرلبم علل ١ ارتلثو ةنافيالاو

 مدا بأ اروجو ةحابربزو
 ةيروس ايلا ثتوسوك ب

: | : 21 
 ارد هك 0 رق روب دل لخ نمل جلا ىلاووس تومي

 ين هد جا حيرارذلاو ممنورلل !دتناو وخلا نم اصرلا عموا

 رك * :ذهو نايبصلا لوبب ةنوجعم نوكي ناةذه نم لئوقاو ةوحع' او نمسلا نم ةركذ

 بارشبالوسغمورسلاز وج داصر لثمن قيلاو ىلذ نم قفو اوهاماماو دال أ ءاو دل|ىرجم

 ذخّوي نا ص اوخلا ىرجم يرجي اممو قرصملارلا سمرتلاو قرحملارمتلا ىوندامر و
 كىلذكو ةقلحلا ىلعر ذي و قينع نيج هلثمب طلختورانلا برقب قفجيو ةحلام ةكمس سأر

 تاروخبلا اهنمو عفنلاةييجعلا ةديجلا تار و رذلا ةلمج نمزينوشلاو ةحأ ام ةكمس بنذ دامر
 ض ةدحو تيربكلاو ةصاخ ضينرزلا عمو ةبو دالارث اس عموأةدحو ردالبلاوه اهنم يوقلاو

 بع و صخعلاو ,ايقاقالاو وبكم هل دنعلا جتا سن ورنا او ووبس

 تانغ



 ريخو
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 " ربكلا لصاو سوسلا لصور اغرتشالاو نيلفدلا لصاو نادجنالالثمف ةيؤدالارئاساماو

 ' اهنطو ع دولاب نوكحي يذلاو ةفورعللا عسنلا ىلع لقملا بح اهنم تابورشملا اهوحنو

 ْ ْ 0 هديتي 1 ل م اوسع زج جلمآ جلباب يليه هنت يداذدلا امدح

 سور دنسل ا بح اهنم 9 0 و نول ا نيمقر نم ُُث درشلاو | و لسعي نجعب ل يخو رصعتب لوح

 0 اا ياسا 03 60 هدحفم ”اررب عوط# قفيبلا اروشث سور كنس هس و

 ديدعأ أ لابوت برج أدت 50 فاسو ا دؤغل 8 كم نكن كلا, و 5 فلل اك ببحت ءازجا ةعبرأ

 ءامب ىك ةبرشلا مهار د: ةثلئربكلاةردث ناههر دادحاو ناكنيماءاوضفانلارزي و ثاوكلازبو

 ْ 0 ارب هناك ءام ا 2 0 م فحم ا د م اع 24

 أ 1! 7 الا 8 0 ا جوج م ١

 كل اهريخزلاوخأ لاو ميقتسملا 00 0

 اماوسزلا بتم شا | لاق بوكر -- د رطل 0

 1 دادمتو اة دعقمل ا هعم جر خف ةلضد ءاخرتس اواجر وأ ب اص مرووأعو ياعرب

 رازخر تلك ىو ككوا يفر واع ام لضفوااهلعف نع سدا 1 ١١ لاضعلا عنميف ضرعي

 : ,سبنع# ير او لفث نعل طاب ةذم 5 ةب الص اع سولج 0 وطو اوضعلا بتريصب ند رد وأ 50

 1 5 2231111 ةترخواف 00 جحا هبووربت 0 1

 00 كاتفيف ضب اوقاب يلوم :اميرفآل اهسا لفثلا 7-0 ورخ ككلذ مهوين لخادلا ءاعمالا

 ناوص الريحرلا ضرع [هرثك 00 ني أ اعلا ميطت نم ةليملا بادوهامك

 ايذّومامز الاخت ووك مل كرف اكرام 22 5 5 ةرذأ لوقبي هنفعل هناف نفعل ءلامخابلا

” ٠ 



 م

 1” ىلتأا كالا لحنأ دلل هه سلس د © سسسلا ” و ع 0

 0-3 كتنذ 0-0-0 م 0 هيك سل 5-7 -

 ةبجوملا لاقثالا ثناكا ذا كلذ و منلوقلا دح كلذ غلب امبرو جرب ام جورب لوزيالا

 - نسوليكلارور صر سعتل ةدعملا ف سوليكل |! فوقو ببسب ةوهشلاةلقو ةيوقددسلاو ةريثكرتكزلل

 ضارع الا ةذهو 8 دعبوأ هلبقو اريدزأ !لاحيف هناهوتك أو اصمعل اكسب 5 لفثجورخو ع اعمالاب

 لدتا ةففجملا ةبايلا ةيذغ الا م دقتو ىييلتلا هن بجي ب ذايريحزلا نا دكٌونلاوحالاو
 عالتبا .|امهنين قرفلا ف رعت يفةديجلا كليا 0 هو امه د حلاو سباب ١ ازبشلا لوا 358

1 1 
 تجرخاذا هنا يا ة دسالذا قحو :فاعيرس يأ تجرخ ناف ةبون رخ بح ن ,م م تارقع
 لع ل ديفذوفن نص ةعناص لافثاو د دساهير اجمو ءاعمالا ف سيل نا ماع تابسلا ىلذ

 انوطقر . زبك ةيئاعللاو نزيل وم رابهتكل اذكو امهوحنو مرو مل اواطلذ ع ذل ءاماريحزلا نا

 جرف ند نم ةيب أ انيلانو طق ةرزب لدم قلزنت ددسو لافثا ن روكي نارئاجلا نم نال ثحع هيفو

 ىمطخأ خل! لوصأ» نك نس ريبلتف ن]اكابلاابم ا جالعلا + لافثالا كاد
 هدسس ل لتسلل سسلل

 0-0-0 بجو ىمطغلا لوصا هيفى ا لق راح امب خفت ! نوجتخم :هرالجر 0 املاح باعلو

 كيوشلا كور ودول ككلاواز وللا ي | نهدي لجرفسلا بحوربتتر اهل ناياغ لور ميتحاامجرو

 هد هيي دهم مفي اناا الملا دي ةكي امي د

 هد لليد شس سلب هلع د اهدسظدهلععععغظدطمعدءده0هلاغخادببلدادللشضشصشسلمي4دهه ءههظهغعغعبهغههظعطعة.ةءةهد اغدغهعغهععغٌغاغظ هه للتمسلمه م ل -ِ 1

 املا راقتسلا قرد يا 6 هس

 ىلا ويد طلو كر رخال نودك فاو بامان ضر اح ءءام ىف سال رموشاب

 فرصلا بارشللو نيمعم دبل واةامحم ةرج 1 لع سلجب وا ةراعلا ما 0 ا

 لوذطنف داح طاخو اةرارعل ناكاصو هنم ضباقلا اصوصخ 00---

 ع
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 عجول ةوقدنعر يحزلا لئاتفو انفو هيلا بصتيام سمحتو درو رزو يمطخو شاخشخ اروشف نم نع

 هي ةثلثوا يسوي ءاذغلا كرتو دصفلاف م مرو ا كاع طبول هرلا ةريزكلا ءامب ى ىطوريقو لقملا مه مهرمو
 تدم هات اهات نبل با كشسلل

 ارفع .قرزا لقمو ضيبلا مو و.درو ا 0 مطالع م اق يمد 7

 كومام قيد ايل [فريضي ىرتافلا ليوظللاو ىف يمستلاو نيمكتلا اهعفتير يحز تنااربكاو

 قاذييلعأ أربدق بيعت 000 نمريحزبل ع أود داظيل ءاطاخ

 نادر "نومك أمهر ددجا او لكن مو هاهو لهب اوولقمانو طقر زب وولقم ضيبا فرحي اك

 فصنو ن امهر ددحاو د لكم خو هسفركلارزبو نوسين أو ناو تبشاارزبو ثاركلارزبو

 لاعأتلا ضار ا غادج بيجع ردو دبل ناقنا دو كجرلا مهرد# ةبرشلا قنادو مهارد ةنلُئ نويفاو
 ةرفيص نولا نوللا نم شج انريغت اقر ملا* امهعامتجاورفصالاو و دوس الاو و ريلااهنم ةرارطاو

 : عبيد ةيفعثث اكو !نا ةنوفعالب هيأد 7 ىداجلا ىلادوسالاو | رفصالاط اغلا نايرجأ داوسوا

ةرفصلا يع ابك رم © ن اقريل )ا نوكي الاد المجلار !ةيوادوسوا ةيوار فص لومح
 داوسأاو ,

 أما امه دحاو :اامهغاز مق 0 2 تيدا ادام 0 , 000 هدجألا

 يببس نو وكيىأ قفتيدقو 3 نم 0 3 000 تربس عع هو ديكلا

 175 آر ذغالاام!كلذريغل نوكي لو هل هايم ككل زنك ةرثك او ندبلل ماعل اجار ا

 كرد هيو! ملدلاو ظباذلا مح غلا مح الأو يراوشلاو 000 | ءارفصلادلويام لكف

 ةليبجت ةرعأو ,!ءادويس مدلا دمج يندبوربل رريلاص اف ةيذغإلا ريغ اويفاماوولبحأ ع طبلاو ضم الاريغلا ىنيللاع

 نولعءارفصلا َّى "امدلان .ههيق أهم لاا اوةطرفمن ع ه.ىدبلا مساناكلذ أذ وءادوس هقرتحلو ان

 اهمس نان ةرارجلا عسلك ب يرغ ببدسوا هلك دبل ج ازانو ا وادبكلا جبازملام 1 امال ك ذو قلقا

 ةرارمك يمس عوش لوان انتلوأ ادجةثيبخل !ريبانزلا ندم برصو . ةرمع او: دعلاو ةرارحلا ةياغيف

 سيح سسسسسلل ننس سسوس يسسيسسسمم مسي هدهد

 يناثلا ن هوقارتخالاو | ةلاستسا لو الا نمل صحبشةدربو هأء اوهلاةرارح طا اوفال اماورمنلا
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 قب رج يف ةدساام اما ءادو.- الإ وأ أر :ىأا غارفاس ا غار ةماعلا هت امعنالا

 هناماءاةعفد نقل 111 :!ا ف عبطلا نا ابامهنيبقرفير ِء اعمالا ى لا قر ١ ارا رجم أ ةرارهلاى لادبكلا

 رارط ا دلوتيف ىها ماك حما لي 0 اريصت نأاه ام تبدو دبكلا ىفءار ةصلا سبع داما ا نأ

 ل راع او ا لادط ”ةلادبكلائرع احب 0 يف هاو او ةمالسلا لاح يف مص.

 هميبل سسس- ا ا ا-سسس بيشّشٌ سس ه- بس ©”ح نسناس ا بد تميس تييسستس تييسس

 بااعأ ل١ ىف لفثب سدح 0 الا ىفو ةعفد طقست ى :انلا ىف ةوهشلا ناب امهنيب قرغيو ةدعملا ىأ

 ةدعلا ىلا بابصنالا م دعارسي الا بناججلا ىف ي ىناثلاىفو هيف ءادوسلا يعبد

 محلا تبجواالاو ةنفع تسيل ناقريلا ةداغو مرو ريغل نوكتادقو مزول نوكتانف ةدهلاو
 لديهنال ةمالسلا ىلع ل داوهفاغبصرثكا ناك املكو لوبلاديز غابصنا ناقريا!تامالعو

 ثداح ا ىل ذك واهئرارح ةمالع دبكلا ةرارح نع ثداحلاو اهعفد ةوفودبكلا ةوق نلع ظ

 متي بلاغ نكطعو ةكح عمار اح ندبلا نوكيدقو ندبلا عيمج ةرارح نع

 غبصلا ةلقوا ناقريلا عم ضيبالا لوبلاداقب ةدم تلاطا ذاو فوسرشلاو قارملا ىف :لعتوواربلا نفي

 ىناقريلاهب هو يحس مرذايوهف

 واعساتلاوا عباسلا ىف ناتي هبرهظ و ,نئئدح هب ناك دو يدر وهف ةواسج و دبك بادصاو

 تباث لاقو يدر وهناسج ناف فوسرشلا سبع مل ناريخ ليل د:ىاذفرشع عبارلا

 البلا مم ل ملولا يع رس ا
 يصمم سسسسلل سسسسسا_ تحسس سس

 مس ل يلوا اب سال لاك كحح ن1 ا يب هس عضو <

 0 0 فحل هايف وانو تدرذامب ةدسلا يكفي و 0 0 نلواا

 ء لا رثشالا#* 0 00 ا 0-0 حل سح

 تسسلم تسييس ل مصمم سيمو تسيل سسيسسلم تسسلم اسم هسسسصمل ممم

 0 حل مح نييجتكسل وأ يكل
 ممم | تسسلم  مساسسسمل تسييس همسي منس”نتب يسسلسلا

 يوأر اىصال ديج لهسم# جرتهاش هر ردو دنوارو نوقير اف ذم لووقاو نيبجياكسو ىذ دنوار ت حا راغرفتسللا



 (عسمل
 هحسسللا مسسيسسسل ميت 222 2 ا

 00 ورش ان مدنهر مهنا نأ 000 4 راكم اج 2 وعيسو لد اه 6

 00 يح ل سل يح 5 دع تل ا كا

 ص ص صسسل

 ا الا ندي ماردالقسا 2 درشع اوك يخلو ع ليلو

 نوقيراغو غو سودوخوطساو نوهيتف ارخآ * « جلياهالب نوم ىهيثفأل تا نسل يراوو ار >#1* دنوأ يزور رخآ

 لاما نمو رؤللا ن مه ديد كرمي مهر د صن دحاو 0107 م لوو دخم ينءرارجتحو داوازو

 0 يسمو دل ا 0000 - در يعشو الخ رخآ

 مس شلل سسسسمللا سسسسل حسب سس 2 حييب سيب . .سسسينبس سس 0 اس ل كلل كم لا د ا الا دا يا وسلا لا

 ةاسسسسلا همس-سهف اة سسل 1 حمس سس بسسلل_ سن يي مس سا يس يي حس سس سس سس يسستتسااسلاا

 ماتا هردزب ىف وم ا 0 ايد او ماودو ةيذغا

 كحل اب ضمحز وأ نهدي نجم ءاب 0-5-1 تاكل ع ددمد» داغر كحق ورشي هوا خل ا عم

 هسحس لل دا - لع لاس

 0 كمل 00 5 1 ضحدح هوفر

 00 0 اساس

 وحن هجونم ناقريلا جال“ يفصل ئاولع !مدلا اا هور ع و مد از تعلو 520 وأ

 ةلاسغلا ةفورعملاةيو دالاب علا نءودلجلا هةللحتا ا 3 ءامي «سفن نر قو ملاَةَلأ ١ و دك

 1 عع وسوي يناثلا و ناقربلل ةلعافلا ةداملل ةلهسملا ةيودالابو

 : عوقتاب غ ارفتساوا مليساوأ قياس كاز ارفتسااماو ددس ينل ماو مروري داصأو ةرق ةيوقثاماو جاز

 دصق دصقي ىننلا ةناقرب !!تاجلاعملا اماو لافمث مسلا ر رض ةجل اعم اماو ن اقري كيف عف اذدناف
 تالوسف اهنمو تابورشم اهنمذ و عف انمارئاسو درسا سيقف اهيف ن اى او هليلعتو هسفن ضرملا

 مامعلا ل امعتس !لثه ما ءريب دذوهاماهنمو هجولاو نيعلا ىفاهءفانمرثكأ تاطوعساهنمو

 لوبلا هذخا اذاو ةيوقملا هاوملاب نزبآلا لامعتسا نم كاس« يورجت ام نىلعو ةيلعرادملا نافرث اونا
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 ار 1 ماني 3000 ةبيصي العار ث دي ما 3 يلا نم جرخاذاو جالع هناف نزباآلا فلا

 الا هلك < ىلذ نافرفصلا ءايشالا ىلارظنلاب نوعفتني ناق ريلا باعد !نوا كيتستو

 هذه لثمركني نمم هيتس انااماو جالعلا ةن اوم نفخيف دلجلا ىلا اهلكة يوارغصلا 0 داملاعف دلولا

 نزبآلا ىفوهو نقسي ناهيفةبورشملا ةيودالا نمو اهب ىسلفتي نمماريثكار اكن تاججل اعلا

 صمحو | مايا ةثث كلذ لعفي ج وزمم بارشب مهأر د ةعد درا نزو ففجم ينتوفوار افصلا

 ىقسي نا ادي دشاح ده ح دميامصو نائيقو | هنم لوفسيو خبطي فكنا ثوايسرب لطر دوسأ

 ةضاخلا تاردملا موب دلاةرارم ىلذكو لاخلا ىف يقتني هناف ةففجملا نيطارخلا نم

 :دنعل !ءالطل 5 0 ةحمأس مهر د زو عم نقسيو نيمهردا كروورسلازوج نم ذخّؤب نا

 وبصلا نمذخ دب نا هانير 35 نستورد الا ك4 اخ معلا طبات ءاذغ يا | داس هبحاصو ذغي مث

 0 ع يامال لأ نمو قن اد اينومقسلا عرموؤمهرد ضن عرزروو |
 نوساألا ن أقر تي ايي مل ىلا

 قيلساب 0| دصففنريثك يب و يوغا لكاود لهرظ مق لم ىت اهطلا اها ني اقريلا ع اهتجاو

 ببسلا ن اكن أو هفعضو ةمار واو ةددس ح الص او لاسطلاب ىل ًَ لغتشي مث ةهدعب مليسالاورسيالا

 اذاو يلا !امطلا غي ودالا هيف يذلا نوميتفالا خوبطم لثمب اهفارغتسا ببجو ءادوسلاةرثك

 رخذالاو يبروزبلانيبجنكسلاب نختملا ن أ أمفدجوي ملنأو ,حاقللا نبلفيف ١ وتس عاوعتؤا

 افرطلا قرو اهيفخبط ةايص هوربكلا لصاو نوير دنقولوقسالا لثم ةيلاحطلا يو نال او ةدعجل أو

 نوبل بتمام ذكو نيبجاكس ا اكو و لوصالاو

 تانخسملا ىف طرفيال نا بجيفرا > مرو لاعطل افي را
 باب يفرك ذنسو اضيا هيف ةعفان دبكل باب يف ةروكذالا ةيوقلا تاحتفملاف ن دس ةبق ناك نأو

 عضل ن !بجاولا نمت ؛لاسطلا م بنذ ددح ىقعص : عسا واو ظنا دالاعطلاو لس
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 علل : 000 م هد هن وس توب و 4 اا كيلا اورينت | لال قم ! دامرم زاك انادار ولا نإ ضو واو طش ريغ نم هج امسح هيلع

 ءزج دحاو لكن مربكلا لصاو نويروطنفلاو اشاحأ اورخذالا حاقفوانام نرقو نيتنسفالا نم

 يبيض ناكذاو هب دمضيوءازج | ةعبس قشالا نمو ىصنو ءزج لقملا نم هو نا ءزج درول !نمو
 | وسطا تلاععطللا/ هيكل اذمجلا كا |ةرارضيورمالا اق ريلاف

 1 ساس ماانااو طم اذاون دبلا مث قورعلاهنع لعفنتل

 2 نوميتفالا خوبط ودم نوب عجت د ندري# دنأانيب عايجا 'واصادا امهنيب لالخ ! واعيمج 0 ديلا نم

 000 اتا ل م لالش انرطلاو لجفلا قارو ادام عمجتو نيننسفالاو

 يقوخ مهاد غم زو ع عمم لول قربا. تنباع بنم
 يوشماينومتسطيرا| ارقهثل ةنزو نارفعز نيقن أد نر وارقيف ذج رابامه #0 هلثنزاو هيلع نوقلي دو

 0 قاع ” يملا نب 4 'أوأ نلبجلا ءام كفارشف فكل نهي طرت

 ْ لاجطلامرو لماكل ماك بحاصولاقامو ىلع لاابجطلا ىف ةخفن هنو !«يدذلا مرولا يا هتخفنو

 : نول 1 ديرما للا ادد لا ىلااهتل عن د ص فورت ارك

 لق أعم اهئابثو ةراعل ١ ماو الأ نضورعل [سطلا قل قيهن ١ ملع ١ 0 نول !اهليصو

 هئ|ذغل هيلا لصي يذلا مردلاناإلباصتلا ىلا تءءرسا ةراح مار وا, اسطلا ىف ث دح نوتم

 نوكي دقف ةلهرلا ماو ةباصلا يهل ارعطلا ما 1 اينكا 0 0 دبي اوه

 انايحا ضرعي يوارفضلاو يومدلاوه را 5 أ مرولا نم هيف ضرعيامرثكاو نايحالا ىف

 هلاكشاو ةداملا ناةدل لاحطلا لفسا يف نوكيو بلصلادزابلا نم هيف ضوعي امرثكل ناامك

 ب الص هببيذلاو» ل وجطماو قيفدلا لد وطل اوظيلغلا لي وبطل أو ضب رعل أو نع ددئسملا معَ نأ
 ك0 ص
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 وهنمد تقالتحا ةباسضاإناو لاتدع لح هي ةنالهكلز ذو ماساو فانطاباعجو لو سبطللا دجو نا طارق
 ببسلاو كلهو ءاقستساواءاعمالا ديالا نافدلا طة دام لالخلأ همم نع جرب ىاريخ

 ةيفلا و نرلللا الحول مولا لو ناو لقثلاب ةضفنلاو او مرو !!قرافيو جازملا ىلع درببلا ء ء اليكس | هيف

 ايدل زيغغلاو نرمللا وكأس نا تطأ ةديفنب فورعملا ئفنلا نم ث دح يذل | مرولا يبا اهنكسي

 ءاعمالا ىف حاب ملايرلا سابتخااهبسلوةرقرقلا عنيه تث داجامبروازطغلا رم لضاحلا يامل

 لفن ءوسو للخ ةرابعلا# ذه يف اريثك نأ وقل | مهيرتعياذهلو مرولاب اهايا ةمحاازمل هل ةرواجملا

 ناسا ١ 7 ما ا 0 بسام

 وع خف دا ,ونلا عملا اممم با مروا باتي ْ
 5 وكب فلا ا د دوج دو دب دود 0

 را نا ل را تدي 0 يل ري

 همدسل للسلم شا ٠ حاد حتا ماتيس 7لل

 ا لادطلا ل رولا ببسب فارطالا ىلا اهفعضل

 نامرد نافل ايبط نم ةيطسلا ىحاون فمر مارد ياو وال وا

 ناكن اذ هركع ب ذتجي ل احنا نالف مدلا دلا ةقرام !نريث دراب# ان ذاو ةراح نوكت هفارطاو اقتيقر

 ةيزيرغلا ةرارعلا ن الف فارطالاةرارحا ل أقيق زر مدلا ىقبيفرثكا ىلذل هباذنجان نا

 مذلانالف نذالا درباماو فارطالا ىلا :مرولا ببسب هنع برهت.قاسطلا:ىف ئينلا

 ءاوهلاوقدراب نذالا اميسالو ةرارحب هلقاو :هيفاص قراهنم نذالا قل نصب نذل اقنقرلا

 نيل فلا هطول حقيبة حا 0
 د-دشعا+طدبدبمعطد4دا هسا د سس

 - ل د ا لل
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 00 هيفترثكو تربك اذا ناطلا نبال دبكلا تفقيضو نطبلابكو نغللا قاضا دج ل, اضطلا

 نادال عرج وعض بضؤيو اهيف عمتجي“ ثيكلا نم هظلغو 0 هن ءانوسنلا

 'ةبقرلاتق 3 دو ل اصلا مدلا هلق و ءادوسلا ةرذكل ةىاامكلاو «ةرغاشلاو باوسلا لو ! نولي

ضلاو هقول ةقولل فجلذو مادقا لولا ةبقرلاو سأرلال ام يات أأطأطو
 : .ديجلا مدلا ةلقل قع

 00 يلو رحم : 1الى 3 )اطل ارب ربك املك ا أو

 ا مل ذل ها ةل 00000 ملاو ةوقرتلا ى "ايس

 ةتكرح يفر منسي للا يف باجنحل ا قو اعب مر ولا نال ىببضلا ءاكب سفن ةقيه يلع نوكيأفع اضم
 ةكراشمن اف باجل مجازي ملاميظع مر ولا نكي ملانمو دوعي مث يذالل ةعفد ىقيف ةيسفنلا
 ضارعالا عم ةراحلاهمارو | تكرتشثو هل دبكلا ةتراشم نمازيثك لذ كايا ةزوللا

 .منهتيو سفنلااهعم ثبختيف ةباصلا ةضازوا |اماو شطغلاو نومخلاو نانهتلالا ىف ةروكذملا

 .ةداملا نال ةبلاغزئكالا ضرعي نلذ ئوقلا طالتخ الا اهاو تاق والا ضعب يف 4 ساوسولاو مغلا ٍ

 ةكراشمبوهو لورخا ةهج نم ضرعي دق ن اكن ]و سأر لا ةهجريغ ىلا ةكرحتم ةيوا دوسلا
 ال ورلد 0 اا ص دلل زال

 امبر لب ةمز ال نيدح اهغم نوكتو ةيفنلا اهعماجل ن االا مهل ازمغلا دنع ةرقزق ريغ نم
 يذلا مدلا ظلغلةثللاو ىانسالا لكأتو نيقاس ل١ ح هرقاهعم تنذاكامبزو ماظن لو 10

 ' ناك امبرو نانسالاو ةثللا ى 00 ا ب 3 اسلا حورق يف لزنب

قاف فكلذل نارخ 7 نيق اس /|حورق يف
0 وشم ادد و نمارثك 

 ا : تاما 

 ددز ١ ناولودطا أو مطبلا ىمست : ىنلاروئبلا اههب ج رخ #10 !!داوللا تبذجتاا ٌةفينع

 .وجاضوب ندا !ىف ةلذعتم مهعئابط نوكيو انج مهيلعر مسعد ع عوذلا نكل م هريغ ن م قوه

 هييد هيي ءهمهطعل تتسم شمل سس اة سا دس اداسسسمل

 مث ا وا يف ىوفلاريبدُدلا لمعت دلي جدلعلا ربا ديصملا لاقةيوق ةياوداق ولا لا يمالاو عقلا ف



 (ةع

 كتيسس 7-02 0 مظل 5 اهنال ةيوقلا اع و لاسملا

 3 م م لسا 0 00

 ةيرشأ قدا لا بازل 0 و لوصالا بارشو يروزبلان يب يكل ١ !بارش .رشال امو

 يىلصنم نيبجتكسو | قليصتغلا نيصتكملاب للقركلاو هللو ابزاز 5 رع ءاصم و وج ذاسلا نيب 1 ينكسلاو

 بيق روق ةررح ناي انافللاس صروصخ .و عفان ريب 77 را 2-0

 اماو ع نييح اكمل رباع ند كزو زوسب ايلا عرق "ا عرتلاروشنو جذاس 00 0-00 ارزبو ةلقبلاوز اررب

 ةيذغالا ززرتحي و فاليو نك 0 كل دل نقلا 7 "بجي ةيذغالا * لاعشلا أر ضيدناليقدتف ءاب ءاب دنهلار زب

 3 يرارفلاو نمسمملاجاج كلا مزأبو ن ل3 ذابلاوق امكل و ديدؤلا ها 520

 ممسح مج سس سس سلا أ

 :!اب تاقوالا ضعب يف اا يدش اصوصخو كي ددالاو مشل أ ضعب يفو 0
 نك

 ميسشسسعبحامسسس تش تسلل سس سانا تاسيس سنا

 يم ا كلو ربكلابو 07 9 اا نك هل ىمذلا ت 100 اهتلاوهر لسالوهوزر امد

 ةيعضوم هدو كب راك نايس اول ا و ابرش .اررشلا يل م كيدص عاكف نوير رو نبل دام هسا 5

 كمت او نحس ةءومجوةدرغمةلاختو س 00 رامك# تيتوبكو قروي نق يراقب فاقع

 لادطلا لل ءيفادج لاخد لاخلا نام داو ربشلا لاو اهددحو ةنخسمل ةقرخابديمكتلا عفنبامبرواه اهب

 الوارأ علا /اج الع يف ىدتبي ن 0 هناجالع يف هيو دالا عيمج لمعتسي نا بجو اهلك

 رثكا لاعطل 062 يذلاودبك لاء يىفقرو هكذملا هايملا اوكا َ ١؛اضعلا ىقسي مث قيلسابلا سدصفلاب'

 ناشوايسربلا ءامو ءاقمحلا قبلا قرو ءامو برغلا ق رو ءامو فالخ ا قرو ءاموءافرطلاقرو ءاموه
 ماروا ليل يف ةيصاخ اهل نافذ ارداييدااكا ارزب مهردكزو لو ةسينااهيف عفنيامصو بنطرلا

 باب يفوانركناصءاذغلاوغقعل مر دق موي لكيف ىغجملا لمعلا نال نم تسي ناواهتابالصو لادطلا'

 تابالتص تاجا ماع نبض رتلاو كمفلاب ا دنووسكا ل سودسحر اهرب دعي الند جال
 1 ظ
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 قيلضابلا ددغي نأ بجيت م وادوسريتك مد نربتداول لكل د ف اريطلا نااكيملم اذا لاصطلا '

 : 00 ,ةوقلا طوقتس يلب ةسبتحا نأ دك سفن نم سبنع) تح : مليسالا كرتيو ملب :-الو
 . ةيالس غلي دقو طلخا رجحت الكل لبلحت لعبتي نيت نم تابالصلا دق روكا وبلا

 ٍإ ّ اللول هب دمضيام نود برشبامب ةاعتسالا هج الع يف يفكيال نا ىلا لاحطلا
 ٠ لصارمق اهلضفا نوكي نا هبتشي بينسلا اذهل لل انلا ةزدألا دالاو لاجتلل يدر

 1 | واكمل يفساذا اصوصخو يغش :راتيدر ايوه داطئاغو اظراغالوب ج رخا ام اريثك هناذربكلا

 أ ” سونسلا ل ساو قيقدلا اصوصخ هر 2 هور يلد ةدومحا ىلا:براصلا ينروزبلا

 ْ - سوير دامكلاو 0 را ل موي لك ل سعلاب اذوجعم س ولاو

 . ةياغديج لصنعل او نيدادخلا ءامباص وصخ نويسارفلاو ناكل عمءار ضع ةبحلاو

 ١ 0 نوقير اذ وزيذوش ويلا او فرلاو ءافر طلا ةرا دعب نوير دنقولوقسو هيا كه دوجالاو

 1 | تارة سخ زو لوطن الو سهرت نئالملا 0 1 ا رح رشلاو نيب هنكسأ ( :

 ١ . اميسالسمرتلا او قشالاو ةرمضاو لاعطلا ىفام لهسا رود انة يف ناف نيبجتكسلا ةيقوا
 ١ "تدكجنفلا صارقاو ربكلا ضار أد ةبورشملا ةبككرملاةيو نال ين نيكس سبل او ةرجييبط

 ١ اكلذوةضومع !أ ديد ناخ يف لوتس زبك العار وشتب نهتم د ذو اربلا نصارقاو ىنييجنكسلا ىف
 230 55 م
 نذخُو هدوأ ىمح ن :ملاذا دبج ةعبرالا قار دو ةجفن ١ نكي ملاذا 1 زيئوشلا ى نمو ءزج فرح

 5 بم ل ترتلخ همهارد ةثلث زو ةبرش د اول

 ' وزيوبكلا ل كار وشق ن اشوايسرب ةانيرجامموزعملا لوب و لبالا لوبب ةقعلم هنمذخوي ىلب اكهيليأهو

 0 ممر ا رطمازجب 1 ضورلاو نيويلا اروبا رفاق

 ٌ 0 ير ال 0 رونا زوجو نهب الا يف مط ن 5 خ' نم لوتسي

 1 ءاذرطلا ةرمثو ربكا عار 1 سا قلو ذخّؤي وا هلغتب دمضي ور دقي أم

 أ وان يبجنكسل اب نالاقثم ةبرشلا صرقب» ا لبا وسما 5 دنقولوقسو |



 ظ (8 7

 قيمه و ل! لاقثمامهنمبرشي نيو“ نيففج# هعمل لادطو شحولار انهن الدخل

 0-2 جنيقس اذا ةيودالا هذه لاثما ناليقو جوزمم بارشب

 رثكحي و قوزلا ناغ اء لبوطلا ما دحلا البت ناجعتفي نا ايلامجس ا نانزكالاف دحض الا اها

 ملاملا ىمسلاا لثم ةهطعملا ةفيرعلا تاعطقملا لوانت اهنم لييلعلا جرخاذاو.نربتآلا ىف ماقما

 ةملث ىاذ :لعفي ريب دت تت 1 ءامب اجوزممابارش ىقسيو ءازجصلا 0 ,رخلاو ديدقلاو

 قمل :يقنواديصالا اها و دمض مث هسفنرت اونيو قرع لونح ضارب عبارلا ىفو مايا

 |دادض ناكل خل اباهب دمضاذا منغلارعبو هسفن قشالاو اهانرك ذ يتلا تادرفملا ىلت

 لغأاب نجع اذاديج دامض نوتالا دامروا دامض ل هعتسإ اذااق رحم ةاشلا رغبوأ ايوق

 ةاعارارشبلا ءانحل تنحدر اهيا ناكل ءاضانت كى سا داماك
 ىلذ نمورغص ١ تيربك اهيلعر ذامبر وا ديجا دامض ناكل خلاب تخبط مث الوا تففجف

 أممو هب دمضيو لورد“ ئنحلغل ىف اب ةرزبعملمر لم عأأاضياو لغلاب :نابلا بحريجت

 نامض ةنص# ل خل ابانوجعم ىمطخل أل داو ال رطل عاب لاستعمال كاست د

 مطبل!ىلعتا عا دحاو لكن مرب ونصلا غمص قشاادج ةبالصلا للع يبوق

 تايدخر د عبرا دحار لكن مرادسحلاءانق نهدرمر ددكت امض تسول ليوه درر عاش

 تامال +« لكلا ل اوجا تامالع ةنانللو لكلا ضارم رمآ لق لمست يو للا فتيل عن
 هن ا. شدت -دلعععدد»د هل هغظءهملسسغعسهس

 ككلذك وش طعو عام امجلل ةيوقةوهش يا 00 0 ولا اغابصن ار : اةرارحلا

 ةلقوتمإوب ها ل! ءايشالابرر ل اوةرا أ ليز ةيلكلا ض0

 ءايش الارررضنل 0 كا ,رهظلا فعضو حا اكرلا او ةعضابملا ةوهش يا ةوهشلا|

 ملغ نيل هن بو كالا ىقفعصضو عامج ا وهشا تس ندبلا ل ازه !هلاز ه تامالعو * ةدراب لآ

 عارفتساو عامج# ةردك و جازم ءوس ) اهمحش لقيو لبذيو لزهي نا ةيلكلل ضرعي لع هلأ

 هت سيصل مممصيصشلطل + + لل مسلح د مدمس دلل

 .ةفهو واضح تاننالع الولقئالبد دملو عجو .واجحاي رو تامالع# لوبلا ضايبرك 53 اهدتم العو

 دامض

 لكلا ضارما
 ةناثملاو



 ةاصح

0 : 
 معممسسس دشن  ييشينتنبا_ ب يسيل سس: مسلس

 ييدحمو 207 كل

 ممل شسسسلا شط تت 2006 ااا ا االسم يس سس

 ب دما كبكلا 00 : 0 هريغو ةيلكلا ةك 0 يلا

 ةرارعلا ىلت لثم تناكو ةناثملا نم دعب او فع يف لوبلا غبصل ةبجوهةرارح تناكلاذا ىب

 ةناعلا داوملاو ورم ىلذكو تانخسألا مدقتو كلذ دعبول 1ذهبرقلاغبص دشا لوبلا ن 0

 ..اذا ىلذو ةيلكلاىف انام 20 *« ينارحتلا رار دال لبس ىلعاهي

 مدقثو ةدوربلا ساسحاو اوهيلا ةجاسلا ةرثكو اهل ةكراشملا ءاضعالاب دراب ال وس

 : ا هاد ةسوببلا تام ايتام خلا ع كين 0 كاد اجلا

 0 000 ل ا دوصخو ا

 ةيلادعلا ىناذآبلا او ح ايرل لارا كيج قري ةراثثلاا عاكيا ا

 نذو ةلعفنم ةدام نم مثي اهدلوثؤا ا 7 8 نا دلال اق ةامدلا لاق ةدراب ابلالوصفلاىفو

 ٠ نعةجراخقر ارحف ةلعافلا ةوقلااص او و دلباو ءامغلبلا نم ةظيلغةجزا ةبوطر ةةداملا اماف ماع اف وق

 ةظيلغلا#ب قالا ةاراااذدإ مث دال نسبح ملح وأ ادلاو ةداملاو فارم اهدا, ا مسا هلل لا متعالا

 ب نرطالو او جزل ز بخل لفل نامعلا ةبطر'ا نابجالاو ةرثاخلا | ضوصخو نابل الا نم

 : لكس تنانوسرو لوضاعب سبوع ثامر هرو جازم ىلا يمس حا

 اهيلاةب ذجتو عف دنت نا لبق رجحت لوضفل ادمرتفٌورارح# دشاماو ةيئ اليا نص اهيلا للصيام

 7 ' اصح ى نيب هبشلا عقيدف ملوقل وقاد ن كلا ةاصح يب قوفلاو * ن مرجعا ني !!مضه :جاالبق:
 2 تشل يت طا ل 2 22 تل لل س3

 اردو لكاس يف نضر يلا لال ى ٍهأولق ةلادكرا دامو يبم سب ا

 ناامهنيب قرغااو ةض: يد عجول : ف ب اشي كسفن قل ىلوقن كلذ 000

 رمش ع ا اكل ل سطس تل ع قل دكت

 ثيح لا لزنيو ىاعانم وتساب اكس لا ضعب ينو ف يلسم# 3 ةاىر رغصلا م أعجو



: )91077) 
 حصل د ممم ل لسبع مسسمعل دسم سم 5  مسسصسمس تا م سسسو سس تييسسسمم

 نروميلا ن نمو ل فغسا نم ئدتبي ية وقلا وفلخ !!ليمان وكي دو ناكب منج يا نمهرقتسي .

 نواوقلا ف نوكت لاوحالارثك ايفيملرفلا دام نال كلذو يجنلوقلا عجولا يب | طسنبني مث
 ةرفتسم ةتباث اهناذ ىلكلا ةاصح فالخب رمل ناغبا نولاور اسيل للا اس ليز

 نورتي ىلع فكي, ال أوقلاو يلسم ذاكر يغص لكلا عجو لاق كلذلو قيض عضوم يف

 ةاصحلاة نا ا ىلا هجوتت ءاذغلا نم ة دعملاولخ دنع ةعيبطلا نال كلذ ودتشي يوصعلاو

 (ةاكابغبع دق جنلوقلاو ٠ اهيف ديد درو تالضفلا مح اريءا ذغلا نالع اذحغ الو اندلع ددشب ١ يبجتاوقلاو

 كه لم 0007 دادششسسل سس _تلس سلتا

 وبلا ف مسح هطلا مف نوال نوكيوتبثي ,ئاليلتاليلت وصح لاو بنج ولا كريو ةعف د

 جورخوةعيبطلا نيل مل هعفني ىجنلوقلاو يج سامح يوولطلا عجولا فرتكو اوشا هقوللو

 ةيو دالاوةمحازملا د اف دنالأريثك | هنن يبا اريثك عيرل هولا

 لوب همدننب يبوصحأ او جنوقلا عجو نم فخ الوة اصحلا عجو نم ىنختة اصل تفل

 ةي درلاةيذغالا لوانت م دقت كلذكو حايرو ةوهش طوغسو نايثغو مخ ينج جلو قلاورب ظملاو يامر

 ةاصحلا نيبو منن قرفلا ينلوفلا ىف هنلاسر يف خش ألق 100
 يرجي مثاقبقرايف ةرايفاصرمالاءا دتبا ىف نوكي ةيلكلا ةاصح يف لوبلا نا ءايشالا هذه ىمفرعيةيلكلا ىف

 هج .ولا اف اضياو ءادتبالا فنضار دك نوكي ينلونا !!ىفو مدوا لمر رمال ارخآ يف هعم

 ني افانضياولا دلك بتكلاذ فيدال اب منلوقلا ىف ورهظلا ىلا ليماوريغصدحاو ناكم يناتباث نوكي

 ةاصح يف نوكيةوهشلا طوقسودرابلا قرعلاو ىبغلاو عجولاو بركلا يي

 ةاصح يف كلذ كالو ةسوسحم منلوقلا ىف ةحجل اص ةفخ ثدحي نوفل نا او لقاةيلكلا

 لب ةاصعأ ىف ىلذرهظيالو تابوطرلا نم يطع محلا

 ةيلكلاة اصح يف ةعيبطلا تلعن اامبر وةاصعلل ةئتفملا ءايشالاب عفتني امن اور رضاهنمر هظامبر

 ةيلكل | نايلت نيثللا ةيصخلاو نفل ىف نوكيو أو ةلاىفامككان»سابتحا نوكي الذ ااهناذب

 عجوو نطقلاف لقت نو 5 ىلع |ةاصح تامالع لامار نيلكلا ةاصح اق رمالارثكاينردخ ةليلعلا

 ع ١
 ,ىاحلا ةاصح

 نأ او



 تا
 ةناثملا ةاصح

)506( 

يبل ءالتمادنعادشا عجو يبا ةمحازدل ككل الآ ء الثا دنع
 ءادتب ىف مزال عجولا رافالاو ك

 ميمي اسسيسسسللل سسسنسسننب_ بسسس سا.

 كايف اك اعلا ماب .الع *«اهترمحو ةيلكلا ةيوم دلرمحا لمر هب ةيف وأ د اولا

 مكدادشدشلل ا مللل ةهسمسل ينل

 بتهسوس) هيل اوح لع ١ )| تايوط هراا با ذجنا دنء يما بي فقلاراشقناو اييبوز اقلاو فتيضقلا

 - 4 ثيعلا 1! نمعياازطبن وفاعل ةناثملا نيب ةكر هكا هلل ىلذ ”دوعحبو ولاوةكعلا

يقع لو ةبلا ىوهنشيو انشط كيلا
يانا 01 هيمن ابوهنم غار ملا ب

 نالفك ”ييييكلا 

 2 000 507 م أر دك 7 دنالادنعزا 8 0 000 ١

 هل اد شسلل مه سمة © تت  [ٌٍظُص8ملسيس مس لطسدعلد+اههخعغعبععغعغعّة_اللهظهظ لل

 دبي ا ا م ع سا

 11000 ع دا م 6 - هع مو

 نوكبالو ضيباو ايد ا الع ل ةءرس لورجمل أىنع لوزتدقف# كوب لاا ىراجملا

 ا كنع الا ءا ضو يف ةناثاا 8 0 ا اسي ام ةناثآلا 0

 بارشلاو هل ةفولأملا نيم اطل# ل ل د مدرأ ةدصوا ع اه مغ ءارةينا 5

 نيب ةينثلا ارةيوم درتكأ ا 0 ا او ظيلغلا دوسالا

 ةرارح )ا! ةظينلا الا بهل صلاو كيدأم لاول فس اعد ةرفصلاوةيدامرلا

 مهما سملل مشسلل شلل ي__ بسس يلا يت بس مس سس سل سس

 لووقت - ىلا ىلكلا نم اهعف دلع ىوقتفةيوق ةيعيبطلا مهاوق نال ناوبصلا فالخب

 ا عفد ىلع ووقت مهاوق ن الوثكا نابشلاو ناببصلا ىف ةيناثملاو ندبلا فرط يفاهالءاثلل ىفتناكاذا

 . .ةيلكلا ةاضح مهبيصت خت اشألا» ابطألا 11 لاق طالخا ظلغ ا خئاش انشملاوءاضع الالف امنا نىلا مه داوم

 هرم نيته ارملا لثم نسلا ىف مهيلب نمو نا يبصلاو ةناثملا ةا ا 5 5
 ١ ةلعلا أو سكعلاب م

 ع ددف جازملا ةر ارح بع, سب ةيوق مهيلي نو نايبصلاف ةءفادلا وفلان 8 دحاووجو نماذه يف



 كيندال

 ةلهس نوكتف ةقيقر مهط الخ نايبصل ! نا ىناثلا لفاس الا ىلا يلاع الا نم تال.ففلا

 ةناثملاىلانئ اكلا نم لوبلاه يف ذفني ى ذلاقيرطلا نا كثلاثلا يلاعالا نم رادتالاو ع افدنالا

 ماو مهيف قيرطلا اذه ناف نايبصلا اما و مهيلع سبيل او دربل اءاليتس ال قيض خن اشأا ىف

 - غل ىلذو ىنيمس لكلا اصح هب نءرثك او مهنا دبا ولع ةبوطرلاوةرارحلا ةبلغل

 ةناثملا ةاصح هد نمرثك اوق اصحعللت دام وكيوةقيضلا اهقو هرعو نواكل اى سبتحمف مهيف ظيلغلا

 ررط د ام نىلع هجر 5 دلع 0 نعلوب ككر يم ل ! ةناثملاو 5 نرونف نا ةيعاسللا لاف

 نبا ةظوفح< بتتاوناحم“ رأو مهيف ةاصحعلادلوتل نوكي نم سانلا نو يرش منين

 موفمعز دقو ج العلا ةبخن باتك ف ق داص يبا ىلبللان اثير وداطمق هلا دس دل اوهشلافتس

5 7 3 18 

 امهو نيبلاعل' ىفو ل كافل ىفو .ىاوقلا فور وعالا ىعملا ىفو دبكلا ىفدلونت ةاصح لأ ناءابطالا نم

 نيونبلاخ : - معز دقوا ضيا اقو اة اهيلا] هيلا! >4 ف يرجع ةناثال ىلا ةيلعل | نم ايئاجلا ن و ءلا

 2200 , مغلبلل ل لاهسالوربنكلا ع اس حل الءلا# ةئرلا ف دلوتت ةاصعلا نإ

 ينسو ةنيفلا ب ةيودالا لل هعنسي مترج“ ”لبقيو ئش عمنجتالثل تاقوالا ضعب يفرار دالاو

 خس د ةعرسب تنفملا جر خبر دللا نكا او قوفلاو نسر كلارزب اريك كل نول اهلكوتلو ا | تداس [وعشمجلا

 هدسسسولللا سسسلل ه#ةة_ شل ميمسشسل سيم شل _ . ١ حل -ت-ن_ سهدشسسلدعبعلطعطهظيظلا تتش: _ مي شكت مس مشممسم سس حس سنا

 1 ةموس د ةيفاعم ٠ لكو صاج ل هلمع نم نقبل ةدم يبضعلا ىف انتيثي ام بطلاب قرا

كرير دملاو م رولادنمفاخب ىوصعلا اصوس سصخ و عجولاةوقو ةجوزلو
 ا ملا داوملا 

 يس كوسا 01و ا ا

 مسشسسملا همسي مييببال تل هيشسدمب. لسا سسسسل سلا 1

 سس يس شي سس سنن سس سس سس ممميسمسسسج سسسسشش شيش متسيشينبرب_رر,72صسسلللا
 انس ا مدخل ممل 0-2227

 فشرح ع 0 00 سكزبدلاب ل

 مس سس سس ا

 هقع تمعنأاجا جزل او بنرالادامرو بيجع داونه دو برثع ادام .هرو ناشواوسربلاو نود لدةووقسالاو

 مدسالا ىف دوجوم ارع او تست كلا داع دور رفا -هحلتتناةعاسو ضيعلا عفة دارو هروالد ارو ءابهلاك



 (#) هةموو ) و 7 100

 ىلكلاحورق
 ةئاثلاو

 جالع

 ددلام و 8 نولعنيم مضق 0 هنْظاو ا ور دلما 5 56 ١

3 
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 لوافاريو هنرالزعلا 'نيلتلال وان ينس عبر اهل سين حب ذي ناوهو ساق ل: ءاطواتمل ١ قدسي ءاودوا

 ١ 0 ١ 0 0 | مع كلو راو دوا 1

 دس ل ا م مل ليا م دس د دم مسسلسلب هش 6 كسل ال 8 000 0 2202 2 حت حل تح مسالا تا ه8 كهشما

 0 محل

 |دح للا ةئيف أ المص دينك ولين لك وي ةيسن رفالاجن وغارفصب فرعي ى ذلاوه هلعلو

 ْ : نوكن نا بجي ةنائملا اصح يو لد ناو لكلا ةاقفحن عقنيدونيب وهيل ارجتحو ةعفاذ ةففجمل| سا 3 اهلا

 راقت المصتو اه دعبل ةيؤلكلا خرم لعوقا
 أ : يلصنعلا ن ل نيبجيكسل ا بارشب هذ تاير ةيودالاةذهو

 متسبب محيي سس شلل

 "ىلع ذه نم بكرت ةبوداو جئابزارلا ءامبوا سنركحلا ءامبوا لجفلا ءامب ير وزبلاوا
 0 اهبجورخ لهتنيو لورججملا نيل هتف المملا اب لوطنلاو نزيل مادي نا بجاوروكذللان ,ىناقلا

 اهتداص عطق ة اكون ج الع يف ءابطالا اهدصقي ى هلا ض ارغالا جيشا لاق عجولا نكسيف

 ا اهقلعتم شل أهنبا' 0 0 اعراو اهرسكو اهتيتفت مث هحالصا هللا عطب اهدل و * عدمو

 7 ةناثملاو 5 ىلكلاحورن لاوس اكو 4يجا ارخا مث كاذ لعفت 06 !اةيودالاب

 ىبصعل اوضعلا نال اجو لقاو ةناثملا حورف نم ةءاذر لقناةيلكلا ووت دا

 1 م ب دع ا نمووسصا

 ةهيمشمشسل يش سس  شسسللا اه سل ل لا ااا” ملا مت ا وع ل ل صل سس

 ةيشيرجو ةينسرك 2 5000 نانيلك يل
 ١ ١ حورقيفروشقلاو مدل وبهم دقن امبرو ةيلكلا عضوم يف ملاب هبحاص سحاامبرو ةيمحأ محو

 ٠ اهسفن ةناثلاىف تناك نا اظالغار بكاس |ءانضيب نوكت ةناثللا ع ورق ينو ءارمح نوكن ةيلكلا

 ' اهثبخو ةيلكلا ىف ورقلا ةبوعص اع ل دتسيدقو ىراجملأىف تناك نا ةقيقرار اغص اماو

 جالعلا “ب هذئذ م دشو لوبيامينرضخالاي دزلا نوللاوركعلا ةرثكو# ّ دلال وطو جالعل |اهلو هبث ةلقب



 200 1 اال نال تنام يسرا لل

 ها و سل سس ع سس سلا اس“ 001 1 ةمكتمل ا دامس عما

 ل ميكسدا راسل لولا كد لهن“ هلال د ا 0 ةالفرلا 2

 حمس صح شيبس سس سس نسل بش ادسللا ( ششششلل سدني ب شيبس سسيسن__ سس سس يول 2 ب 2555

 .ٍِ الجياع اا اةوقلو 7 ورع 2 سوار بمر يعش

 هس سس سس شيم سس سنت ب ب بمْيسب سنسسلل همسسسشسلل ادأس-لا سمس سس سن سسسلتا_

 0 ياو ميشخ و: ةلقب رزب بيلعب ايسارةو ةواصاجا بارش

 يم طخاارزب لثمي 50 اريغلاةيلكلا حورقل ةيورشملا ةيودالاو يشل لآ 592-

 اضياو يلبجا ظابط اباعنلا للعلا هو يتكاعلارزبو لسعلا ءامبامهلوصاوورطلارزبو
 ءارتكلاو قامكلاو ربا ظياو نأ نحلاعاطب ناك اهني ١ مالا رينسرالانيطلاوءاثقلارزب

 ةح ار اههنم 1 نيونصلا تح وو أي ل 1 اتعاب كنمعلا ء 7 ن أءرج م ين درو ءرج

 رخذا هيف يلغا ءام يف ىدنو مهرد نموا قوجلكل أولقملا ُْش اهشخل ١ رزب اهنا

 يطل | لف لعص عمتجا اذاف 5 0 1١ ةيقنتلاىوق 0 ا قيفدو 3 نموا قلل أو

 ضرعي نا بجيث عجولادتشا اذاو واهد داقا املا سنان اهلا ةيل

 يصل هك 5 نوفا 0 املا, زب ءاودلا اذهب جلاعيو ةحر 9 !١ج الع نع

 ةرآ ضعو ايق قاقالاو موتخملا

 لكلا مارو | ةيومل وكت 5 عئاكلل كاي وأ ا ىف عجولا نكس هناف مه رد ةلقبل ارزب مهر ٠ك

 ةيوم دلا 8 4 اقتناو 0005 ةيو ان دوس ةيباص 0 دقو ةيمغلب نو كد دقو 5 'وارغص وكت دقو

 ارك ةبالضلا نول |عرست وعلا ماروا عيمجو !!ةفيثكلا 3 اقدو ئيؤيطللا للجلا ةبالصلا ىلا

 ىلا اهضعبو ةيلكلا 0 0 ف 4 نوكي اهضعبف ان تعدي كيليِغ لق و 3 ا ض عل نبع د ةيلكلا أوال

 مارد ءا يا ةماع ارد فاما كلا اهغلااتناج لولا ان 1

 0 ا ا ا م تار تت

 برقب .عجولا ناك اذا موي دال او نوكت دقو عجول او هللا م 6 نينياعلا ف همنا
 مششللايايءم م ل سس لل مشسسلااسلل سسسلاسلل سل

 لوخمي 1 لكلا انا كلنز 1 رسل قوه كَل ف ةناثملا برقبو راسب و8 كين أ لو لأ ف لئشوهف تنقل

 أعق



 00 م

 رسوما !!ىررقتث دقام هكلغسا نو !| ةطغغم نئرشيلاو ديبكا كب اج ىلاو قوف و اعلا هلك

 0 الاوخا 2 هان جولف كرح اللا قطعا 1 20 لكم لكلا هياكل 3-3 لك 0000 موخلا

 0 تسمم سلا ملشلاستسللل ا لاا 1 ل يل ريض س11

 0 ل ذأ

 تلال 0 0 "انها ووك نك "مال | هيف يت 000 ىأ

 سميح مششسلاةامسسللاب بلل تاتشسلت سس مسدد ص ملل ب بسسسملل

 3 اروع ود اضياو 1 -- 5325

 اعفدءاعمالا ى !١[هاو عيدجل ادوجاوهو ةناثملاى ! راجقنإلا هنءرجفم :ىناام اف عمج |ذاو

 بنييتللا ما الرب كسا دور يا ينال لئلا لا ةيلكل ا نع ةعيبطلا نم

 ءاعمإلا ىلا مئاقير اسال ىلا مث دبكلا ى !١عاوجرلا يبس واع نوكت دقو ن دبل ارهاظ نو ا

 آ راعلا م مرولا مزاب يع ارارعشق او ماظن :ماقتالب تارتف تاو م هيو 0 5 ولا

 5 اماتخاف غامدلا ةياكلا ماروا يا اهكراشأ» اهبرو عجو ةوقو باه هيلز هطلاخ أرعشت ا

 ةليبد تراص ذافادج يدر لبل 0 لا مظعل دك ريفاولعا هكر 0 ذو نطخلا

 ىاذو ىمح او عجولاو - لا ملخع راجفنالا نم اهيرتو ثا ذفياكلا مرو راصاذا يا

 ترجفلا اذافر ع بتارإ رد خفنل 000 غلا ةرارعأأو ةعيبطلا - ا دعساستت

 هممسسسسلل بيتش اشتم ملل ا حاتشسلل نسل مميمسسسلي سس سس حسسسلل

 ا دوو كس هل ايلا ءاضع الاياه - كدلك ذ للصدو 00

 3 كد شسلالل 0 را ١ تشل ل ا يا

 ظيلغ عف 1 بيبسي و ا ع هس ل 5 دعو دبحلا و ا الاو غامدل امدلا

 لوبلا ةفر بجون ةفآ ةر وكذملا ءاضع الا ذه يف نوكي الناطرشب تك وواجع يقر لب فجل اضدأ

 ييغلبل 1 |مرولاو ةباللصأ ة قيرطو وأ عمج ايلا قيرط يف يا ب كلصبما مي واعدجت مرولاف ةقرلا تماداذاو دا داو

 زاخلا ند لاروصقن هيك ارتكأ ةيلكل لا لاعنا يفر وصق يلااه ااهلاعفا يفروصتو ددمتو لقث هيف نوكي

 مهين لح و صصص لب تسسسس٠سم

 نوكيو ند ,لارئاس يفو ىنيعلاو هجول | ىف يا لهرت ضرءامبر و ة دابا ة دوربل ب باهتلالا مدعو
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 ع يب نو ةعلا فر دخ عمر هد م ',لقاهيف مجولا نوك يكيسلا يلو : | داقيقر ادح دجابطر ولا

١ 
 ردخوا.هردخو نيوقتعأ ةثد بلد كلامر دا لع سروال 5 هلا فانعكاوأ

 1 الأ ىذه عيمج يف ضرعبو 6 .فقنعض : ىنءولخا الاهن رت 8 همس

 فعضو ةوقلا عضل كب ا الا اهب ذج ةلقبهتيمكيفاري ميدل اقيقو قيل ع اوكذ ام ه0 مل

 اريثكو غني ثار ا نك عفا :اهن افةدسلا كلذ يف يعول ةيقر يضنلا ميادع كرو 5 بو اهعف ن

يصد هد نا ةوقلا عنمي فعضلاو ل و١ !!ترساامبر هلة !لبقيقرلاو م
 مار 0 م هدع ثدح# دقو 

 يقادلف ندبلا ىلااهدوحإرو مب ااا ,© ١) ىلع قير طلادا دست الو ءاقيتسلا] ىلايىدُؤ .ك

ملا ىف مرولا ثو دح لقب ةناثملا ماروا# اهر ار مل مادي نا ةلجل طباع تن كاشم
 ةناث

 2 ممم حس اس سسللا

 ما نموأء ء|وفغض وأ من 51 اك لوزكو ورتكألم اهتبالصو ةناثملا مرج ةقاغفصل كاذو

 0 00 تاخر فيدل ا 0 2-7
 : 0 و افرفت ةيف لك ادد

 ة-حع _ _ مسلح م م مسسل_  سننب مس سال

 0 دقي امنأو 0 ناكبسنج ياي 0 . [صوصخو 6 سابتحاو فارطا

 جارح داما ع امانا نلاوعلا ا 0

 0-0 فر ار ردوا لسا مشل مل سس سس سلا كك حل تا ا تك ما كلا

 20 تت

 0 0 يا 0 ويلا 0

 يج ا 0 وزار+ دا و لوب ص 00 ا

 ل ند ل

 هسا ممل هه دلال _ سده” ل يضسلللللةا 0 5

 مدل

 2 0 لوم فرج يارب دعغنألا دافصماوا يقل الا 1 لد

 ممسسلل .لايفنالا ا ااا ملا

 ةسسمصسسل مست اه سجانينل ا اهل هس ا سلع د. حععء ا ادععطعسصططلطعطا+ه+هبهغ +حبلسطسهلظء هبه  ++ه٠ هله مم ع شل يسم مسسصس٠يس ا بة مسلسله ه عل

 عج

 ةبرشا 0 كاكا هد و 7 0



 - ع هسه

 ةيذغأ

 ةيعض 0-2 12 5 نأ
- 

 | نو جياعلوش نو ١ م 21 مب بيادوا ل .رفس بح باعأو رمافم خميل

 ه-ددشستسمساسلل ا + ل علا

 رانالطل ويلهلا بارششبواركسلاب ج ذاسلار يعشلا ءام أىف ةيلا ودل نأ ماالازو احاذ | قالو 1

 يم ينكسلا ىلا جاف وحل دق وايسارلا يس مدباجلا ينور ار ميطملا, زبك 3 ةيوقلا تارا ذآ ان رجعنا

 0 ب اماما هه اا د اب ار : م قرارت -06- تا مأ ناف 8

 مهدلللبي م اسس سس سس[: بس سس حني سن سنن دال يقن ذهل ادع اين ! ىيااسنلا 1

 1 احم رك ١ 21111 أرزب و 00 ولا

 3 0 هيلا اا ةدازول د ا :رابخ بلبول هع لك 4 "ندا هدر يبشر لا

 ةمسسميسسل

 سل حشسل سسسسيتو سس سس همس ادد له اوء ب لسطح محتل و يس دس متيت- ا الملل تسلل سي فه ت- لع اهبي ص سيل ُة2ةيسسشيش ا ل

 ١ تيوقاذاف 0 كرا هاون جرا أزو ٍءأ نه دو

 7 ل طودالا زد 1 ُس 578 2 3 أس سام 0

 ال ]لا ا اعلا دلل لاق نضام اال اا هاف حس سس ستعتتكا

 5 522 ممم سا سنا ا دلل كك 2 ب حج تسع هس يح سس 0# اا مسعد

 مسن يس سس سس تم كا ايه ل ل ا 0 ا تل سس م سست معصم كس صح كسالا17171117 49990199155555 515055011559013 311

 1 0 0 - الواظيلكا فا 0 جالم يفرم ---

 قرعلا ىاذر عظي مل ناف ةبكرلا ضب ًاهروشم اولا اك ل ذعببتي ناسمتتحأ امير وابل اهمدلا ناك

 ةيباعللا نيالا نق ابوةداح طالخا م دلا عم كك انه ناكر ااضبالاهسالابو نفاصلا نمف

 ءاعم الا ىلاة داملل ةلاما نجلا ءام هيففر بنشر ايميلاو بسلا ءامدز: لس اق فاز لكما | م

 لاهساوج ايوا اكياربتشرابخلا 0 !«يفو حورفلا» الصاو اضيأ ج اضناو ديرمأو ءالخو لفك

 0 لاهس الأ نعل دنا دفيحتا ةارنملا نهب ج ازلاريثك !! لسعلاو ركسلا 3 هو قفرب '

 كب :اهمريعشلا أ و ةياكللاوو اعد ِِء أعمالا, ليلا كدا ربثكلا طاخا ب برر فلا مظعيف

 نءهولخالريثكلا الا نان ةوالعلاو محلا نوري ءاللا برش نم بتجي و هيف مزين ا
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 اهقدانبور ممل نق كلر دملا اير دان( بضت مرو ا م ١

 هئيدر ن دبلا طال خا تداك نا اصوضخ تاردملا ىقسيال كل ن ليقو وحن وريعشلا ء ءاص يف

 . تااووشملا نيوأد ندع !عئنمرلا طلجلل ل اهسالا ىفو مرولاح الص | ين هب مل اعيام نيلواو ؛

 ملكا ورشا دكا نم هر ددحت ال اهن أف اف كاذ ع جم واهاوت [ نم تابث عداه هبل نضر ا 1 ةسلا ىراف

 بورشألاو 0 أ ىف عقو اذا هن اذ ٌةيلك 0 ا اعم يف عيش ثلا أمعي ميشو | يلا ةلئسألاا عوصخو

 مجول |ةقرح هيلع 7 1 ترس لاك مرول 'ضناو فنعر غي غارات

 مكعشلسل ل + لةه+ ل ل م سلا ا لسسلل _ة همسسلل اهلطسلل عه هدهطظطلطط ل يي ٠ ل © د غدععبشعغعددهللدل ا ادهعدههمغغطغ يي ت- ءةي4يدخغءفهاسيبسل

 يأ 82 ورقل "ا :لقام تمول طر تلاس امبرو يلاخأ بوسر مر ذراطخ عض دياوش

 1 ذلريغب ةففجملا مث ةيقنلا ىلا وع الاوت ولا ِن |بنجب ج العلا نيشلا لاق ةئاثملا حورق يف

00 

 - 5 ٠ص 1 نري ' ضب 5 ع | 5 2 أ را

 ةبورشهواهيفةقووزم كيو دال |لمعتساو ح ورفلارت اس يف م لوقا لذ عيمج نوكي ةلمجلابو

 'هعقتيوزوللا نددب انوطقرزبو لجرفسلا رزب ثاعل لثمةدربملات اي رغل ا اضيا بزشي و

 ةسيرهلاوريعشلاع اهوزوللا نهدب ةمسدلا قارمال او ع راكالا ل ثمةجزللا سوميكلا ةبذعلاةيذغإلا
 هس هس سسلسسل

 . مدلادومج ق ندبلا ةيقنث ةماداور قبلاو جا هنلاو زعامل أو ةاناذلا . ندا هلراد !الاوريطل لب

 نيك ب تراس تس نيس يسلم

 2 1 ةسفكسلا | 0 ا اهلل 3 أمد هج 7 ادب لن املا ىلع ةطفسوا

 تطل .صلىحد-١>_تل_اتثتدتد+>تْلْلْل تش2-لشمللل>-2للس[---.:١ل12١ز5:3-2لدى>2ىلل1859تته١>ته١ ١ 225-2 22222 مسمسسمسسلل مهلسملللا حشسلل ني بسلا سس لح حا سس

 هدسسشلل اه هه لس امس4س4م ل 8ةهششسسلل سنن  سسسسل_ سس سبب ب _ 01 بل سلال” شلل سشسلل شلل سلسل 2للسال17 سلسل سس

 لل قتلي ثيضصسسمللا 22222لل 22مل سلا سسسللات|

 حمهسييسشسل هميم يبت بي يلي ظ ادغ غطي سلسل هل مي سل بل

 ى ل يكرم ١ د . د نم 000 0 4

 كوق

 جالع

 ةناثملا علخ

 الع



 ةناثايا حت

 7-0 ةرح

 (( يكبح

 1 وتخلع ءىّت اكلا اما نيشلا لآ 8 ةدضلا 0 وررتاف ءاميقت م دم |

 ي ل١ ةففجملا ةزيسملا مي و ىالابدشلا اودرل او ب وكياو رسع ةجالع ناف اف ةطقسوا
 ' اماواه اواهرك ذن

 اطل اويدتو 5 نيود هعع انتمالاو ةقيقر 001 اوما غ ارفتسا هعفنبف ىح علافلا جاز اند دا

 سوطيدورثملاو قايرتلا فانصا 0 انلا تايورشملا نمو بور.ثملاو لوكأملا ىف 00

 ريش راجلا 0 5 هزوتشكاد 56 5 لك فاو اعمر دزذدا ١ ودعسلا م ناوحت الاره زاضياو

 سبيلا خبطبل ؟لوويطخم هبرشي ن ما هيد العم ىذ "!صوصخو 4يف مقا امبرو نو ٍءمكلأو 1

 ةطفبايلا كين , :رالا ىصخ صاوغل ا ى !١ بسنو رجلا اذه يرجي 24 وركسلا ت 0-0000

 9 ايرتاو ءاط يف قي قل ينسوا ترك يدلل رججما :ار تايم ترشي

 ' هيلا وطالاو : نايمزخأ أعمر راخل يهدر طسقلا هد: الباندا وي ول ردا

 1 !نمف ةدمضالاا ماو ق ارملاو ةناعلا ىلع تاخوزم نوكت ن 0 [فياوذهوريشواجلاو

 ا 0 او توب ابلاعص سابسبا او لبنسلاو لقملاو ينيصرادلاو دعسل الام ضبقاهيفو ةراحلا

 ' ١ لكل ذريغر عر رسلاو لظنعلاب نور دليلا ا تع عم نحب اضيايلاعي دقو لسعلاو

 ظ - ادد هايم يف مامحتس الا اورحبلا ءاميفةحابسلاو ةروكذملا ةراح ناكل نم

 ةبوطر ةرثكحو ا ةخش ان ةيذغالوا خلا داوتو مضهلا فعض نع ثدحت ةناثملا حبر لاق
 0 للا # لقتنا اذا اصوصخو لقثالب هدمت ان عازلا ةمالعوترا ار يزعم م1

 بشل لاق ةرسللا ةلاختلاب ديمكتلاو باذسلا ءام لثمب اهلين ور ةرطعلا ةر اقر اعلا نأ أه د الاب ةثاعلا

 1 ءام لع عورخلا نهد برشب نا مده اوس نع و تاخفنملا نو 0 ا هن ةاجالع عفنا

ةناعل !! ىلطيو لوصالا
علا غومصلابو كالا ل هنآلاد 

 0 جرتوفلاو ا اب دمضيو ةرا

 ةيلاغلا 1 ا ل ىدندو' ىسملاو تيئلسلاوا نايمزخل ع م ليلق يوقع ة عيش عيمتمبشأ او

 حسي سلس طل ا ملل حملسس

 لسا :جازم ةرارخل ب 1 د - * فاط هد يف



 كيلا
 ةدعلل ةرأرلا مدعوا حورقلا تامالع عم نوكيو ةبحبق ورثل | ىلت تناكاذا ةدم لوبن عم

 فىانه ينلاةي ددغلا موسنلا ىف دعملا ةبوطرلا ىهر بيضقل !ىرجم ىف لوبلا ةدح ليدعتل

 فان ماد ازثكا ئنأ هزثكاو هل دعتفاضياالوبلا طل اخنو هيزعتو ىيرجملا ىلع بر جتا هناف

 اريك اجور ينالاةرواتصو عامجلل عم جار ,تن دق تابوطرلا هذه ناف ءامجل ا ةرثك' ةبوطرلا

 0 للكل ورقجالع ىف ين ”انركذام جالعلا + ةدملا لاو مصلا مدعو فافجلا عم نوكيف هيوكذ

0 ا ةييئاو ا باع !ىلدكو عفان رتمشمل أ نهد عم ير اوجلا تاب تاعضرم نبل
 

 !ييحاونو نامل *أحورق ا ,ةدم عمل وبلا ةقرح ناك نابشلا لاق لاقزؤلو هارسفنبوأ اولد

 ْ - يخلو جياطملا زب ةفصلا هذه ى ١ اعا طارق اذخأي ىلذأ ةديح قيس :ىلذ لضف دقو

 كو رفا مهاردقرشع دحاو لكم - رخالا ملي 0 جك امهردنورشع دحاو لكن م عرقلا

 ص ارقااهنم لعجي نادعب نامهردقب 0 اههخل اياب لوقس مهرد سف ركلارزب مهاردذثلت

 ع و عئش قرزباميف لج نا نمدب نكي مل مال هم دج و ١ تل ناف

 تنأو هل ل م هلا وشن ذخُوي ةديج ة حسن تار يلا

  هيسيسسم يسم سمسا سيسي يس _تسسست_ دل

 اهفعصأ ةناثملا نماصاةيبس لوبلا دسع لاق لأزرب ونوم“ الان ره ش خوش هيف لعجةدوقت لأ جيتخا

 ,ىنعي مروو ب رشو ادري ةرثكأر ينال رجر اخ ايتو عدلا نط

 0 نوصحض نط ايست ةلاقألا قتال نوكي نا امالؤبلا هدسل

 رمالاوها < لو لع" ارصع هجرخ# أ لوبلا ىلعاهل امتشا| عف دلا دنعز وجبالف ىلذزريغوا| هرووأ

 لئرجملا ىفا ءاراربتك وبللاسبسوأ نيرو راخ نمارحوا!درب ةيفبسبسلا ناكامبر و ىعيبطلا

 يذلا ببسلا ىل ذو ليلح الاون املا قنموه يذلا ىبرجملا ىف ببسي نوكي ناامأ يا

 د 0 م

 تتمشسق تسسسشت سس سمسا تسصصصعس صل ككشعسس

 35 : ناس ىئرجملا ف نعل ةويلبأو 0 و دع

 الع

١ 
2 



 ظ  ناكاذااضوصخوملالان ءابره نطب ا ياا أم ايلا 000 ملف عجول وبي نادارأ '

 1 مخرلاو ل عملا ىف نوكي ن !لئثمفةكر اشملاب هيفةدسأل 0 يا

 ا ْ
 د تاردملاب رس ياسلام مأ - العأ ااا يرش مو ل -

 : ا 0 انشملا نءيدلا و يفلعلاو ىوصعلاو«ر :راردالاو جاضن الو غارفتسالابف يمر هرولا

 0 ا د
 | نوع يالودلا_ رجل عجو ولا ىلع يلاةيلع ربتصولو لوبلار .هبف عجوت حور قلواس ايغلاو
 1 اءلكو مرو الو ةدسالب ىراجمل| ىف حورق ببسب عجو هل سباعلاو لوبللو دا أ ييشلا

 1 عجوأ | نكسو موكا مكلا ىف ىعيبطلا هل ةيوي'ن ا ةسفل دهجاأ ١ ذأو ده تكلا دعم

 8 1 كوخ اليلق اليلف عرضا كل هداك ريطقتب نو : 10 ب يطا عما ده تب|ذو 06 5 اكامبرو

 ىلا تعفترا رايس جرو 5 ارص سب دع ارواج هيرو ا |[ ١ راشملاب يذلاو

 ا لئمو ا ةدعقملا ف مر ووا ةد كوص وأ ةضر اعمر واد دمصريثك م ابو أ سباي لفثوا 7

 0 ةرسعيو هقيضبو قوفنو دل ندعو داعب ا حازيف قارملاى ع افنو ١ ةضعلل ضرعب ن 5

 مكس اس سس سس سس _ خا _-حشسللا

 لثم يهةر الا لأ تارذألاو ةجرفلا ١ جالع مث ينكاكلا س صرف لئمبري دخلا حالع ىم و كيمس

 ٍِء ءامو لوملا ل كي رع هو 5 ه ا 0 ” 1

 ةهكستسلل بسسللا شم  منسينسس_س ساس ع ا ل

! 

 ىو ا معو دو بارشب مها 0 ن 0 جدع برشي ب ةففجم سرع ,داةن امم وء و انقل رادو

 سس 2 ل لم سل ا 2[

 ن.يدنهل هيلا عاملاو حرا هس اةبصقاق !م» *و ي رنات ينرارشب اقرج - يري م ج؟دعحي 118 نبه ندم كازو

 اكيكب 1 عبالي اذادز اذادز بطلامأم ورا: ور 5 ع تاور عت هب ا دحأو 7

 ةتيزليلخالاف ف قرزا١ اذاه :اور لاحلا ىرداةقيوا ةلمق م 5 ناوفعز نعت اطلاقا ىف لخدااناورداو

 تت تت ت2 2222-- مهسسسسسا

 ررتتطا ورق أنمى 5 تان! ذنوب ف ف ,ادج عفن هع نإ درب تسيل ي د

0 علا لا است رقة يازدبفا ايي ىلحلتاو يروربو | يلصن# ى ني 7
 3 

 روربلا

 0 1 / كا اهفرعت يتلا تاردملاب لات يباب جيفطاخراةدصهسابتحاو لوب ارم بيد



 َْ نول نآبم جنح بايلااذ هيف ىو 4 ةرينات لجغلاا 11 سبنسلا نلولتف لك رجلا ىلا ةريثكت دأم

 هةودلاو. قد الاد نويلاساو كم لثموهف ل ال11 0 ايا مادالا

 |يغلا دلو ين كاذ لك ةرز دو تبشلاو جولاو نويل دااسيسأاو طسقلاو ا _ أوةوفلا ورطاو

 انهن ايزارلاو سفركلاةراصع ينو !ىسعلا 8 فو ادوسالا صمحل اذاطاأ خوبامم ا

 | كسلا
 ادن ىلع نيف ناعفان سوطي دور ملا فا 00 ادح عفان ىلصنعلا ١ نيبجتكسلاو ىربلا

 نبل يناذه نوةوسيف ل افط الا [ءاو 7 اود ف 211 اودو مكركلاءاودو

 جوس رفل اوراس كيد ههدل او عقيب ةيودا فل 2 دقو ىلذ مه اعض رم ىفستوا تاهمالا

 دامدغ# عجولاببسب حر زبو .ىبفا هيث لعج امب ْ ون اسلبلا نهدو لفلفزادوليبجنزلاو 5 1 ل 21100

 ةرشع#ر شع جاوزاب وص مخ 1 ةدولي اكالاو مانع | مفنملا# 00 يتبول

 نانا ع ىنددبد 0 دو ةعبس لعب ىو ١ انليبابلا اءيلبجأ نيفركل اررب لجفلارزب وذود

 لة عامكملا خيو نزح هوا لك + ىنطرال ةيللركلا ءاحب ترجف دولا ةنعدإر

 ىنسوسلان 1 هدو رغصالا عمشلاو طبلا محل مهر ف اهنم ذختيو ءاوس ءازجا جولاوريشو اجلاو

 كنا: لذ هين: لعج امير او لفللاو شو اكو ةحيللارو وأةلقل ا نم قورزتاقورزلاّن و

 5 مدل قا 1 0 لوعلاولو 0 لاف

 .ءادأ تدي رض رك اردسلا ؟ ناو

 ي

 3 ايذا كتطرفل ق 0 ضار مالا الارخ يق ضرع اه امك ةلضعلل ضرغي قعشاو ادرا اب"'ةرثكاو

 مةسشمسسلل هيي ديسسل يي د ششسسسل مشل

 حا دب جازم ءوم ك0 7 : الاف لع ١ تاكل ءاخرتسالو |

 لك طخضي س مرا كفا 0 1 ا 0 و ندب نع ةعشر مةناثملا 0

 تاعصا و ريثك لفث مهنوطب يف ىوذل 1 ولماوحأ !كتبضنام لثم لؤبل ملا ج رة رصعيو ةعاس

 ا ا

 عمدجت ارب كالو ةناثملا عستالف ةبردضواةطقسل لا ةرقف لاوزوا ةناثملا قوف ءاضم يف ةميظعلا ما اروألا

 ةيذاعلاراقعلا لاو 2 لَ اهداو غل هاكلا يدلاخب لاذ لات ضبقنت ناذف للا ببسب ةلضعلار دقت ال او ةعفدج فد رخل

 ع



 ( مهبعال

 ككلذ يولع ىروعدو ل قبلا طيفئالفىلذل يخر سنو هن اثملا تااطابر هر عطقنتف ج راخ لئلا ةناثدلل
 متل حشلللا مس س سل سنس

 رثكي ىلذا ثاو انرغ هنوكح موتا ىف ةروكلم الما رابسالان م بمب نأ اراالب لوبلا _خ ك2 ع

 ةوقلا يىاةيناسعمل اةوقلا كم لونا هكروو مهجر هلاراو كابس قرغياكالا ف ههه ى الا

 لو 70 ئ'اةيدار اا املا كح فلام ويا ا يا
 مسلسل د دشلسلل ميش سس. سنتين سببيشبششبب مم ميتا سس س حجشتسسي سس سس حساب

 ةدر اهلا ضباوقلاف آر اره ةيس لوط امج الغل اه شاوفلا فل 5 هارد رولا تاعاول

 نوفاكا) او ةلقباارزبو دير 1 لبو ا ايلا هت ا !سياط رعبا ايلا ةريرزكل او ق اةيسلاو ده ووو ا

 نييلزنل ف6 دوربل ناك امو ضد اخي لوا أوءا ضما ميرملاو ا زرع لك دمع ةدرغم ل هعكسل

 دخيؤد عفان نو ا او داكلاولور نو وول اللوز 0 ا ا لاعب يل اونانك طا 5 الا

 ةتشا-ل مشل مي سس مس سس

 افعاو نيمهرداا ايشعو ةركشب كسب لو لوبرءدر وب لمعتستو انتل ان يوسشم ةوعالا

 يبس سم سسسل

 ةيودالا *ةسدا 0ةربزكبخ ئلقم معل من 1 وابا ةراحلا ديال 1 دزابالابر زبي دقور نرادللاةبمق صخحو 501 0

 اوعرخأآ بوس د ربما كار كارابلا طسقلا او قيلبلل مرقد قدد 0 اهلنا قدرول ! ندد ةيعضوللا ج

 كول انميف ماعطلا رص ع امد الو مونلا لبق سفن دهعتيشارغلا ىف لو هبل مازدجالعب

 م ب وسلا ممل سلا

 1 | نيسم ليف لوف ف لوييهتا مون 0 م اوصت يف ذهنجمأو هوناناتكو

 مهرد جلد عمم .أو بلا ناضل نعل ير قي ا 0 مودع دامم كاذريغرا عز

 مسمن شلال

 نر او ءامب م امسح أءاخ كورسات أول هيف ريجعع لضرومخ - ض رق كل ذكو هب اربق قدر ل قاع برشلاب

 واع قر لرحلا ل ناكاص خمشل | لاق كلذ ةيودايف دكت ب ها غامدو

 نك نك ندر حاد در و ةسب اي ةربزكدغصل | 8ذ. ب فوفس كلذ نمو ةضباق ةدربم ةي ودا هنت

 امهردرشع مَع ةسمج دحبإو لكن 201 ةلقبلارزبو سخ ار زيمهارد# ةرشءريشابأب مهأر 0

1 
 ناصرلا ءامب نجعي 0 ربلوعإ د فرعا عمض مهد بؤر ادني الج مهاردةممخ قنصرأ نبط

 جاو لك مرشف + نسدعو طولابلا تفجو دوسا 7 و ىنهزا نيط 6 اب اهكاضناو ضفاحلا

 تا و لتبطمعل ا عطني مه ا ةئلذ ةثوفس نم 4 رشلاو نامهر د هاا معت :واقم ةربزك نامهر 1



 قر

 تاج/اءملاب يلا هيف در أ هر اونامرا!بحو يدنهلارمثلا او قاموس انسان < مغلا ف

 تدحاأو لك طوليلا تفح ىنفجم نم هارودعسو جولا افا ميطقتإلا باب د ىنةروك ذم ا

 ادد هريقاتم قحس ازا اصوصخ ادج عفاذ ينومكلاو فوفس وهو 3 ارد ةئلثر 2 نامهر ل

 عينيا هع اوبلاع تح مناك اذ عف انوه ةلمجأ ابو ءالط كل ذ نم اضياعفتيو

 دوو وو 5 نابلا ىن 1 سبح هناف ردنك مهاز يوةعنار| 5 ١

 ل ههو لل قلز وكالوذلاو 000 ءلادو سمو وقساد د ةينانويلاباضي 00

 ضرما اذه ةبسنوريسي سي نأهز دعب يبا لاب برشي املك و ةلعلا ةذه ببحاصل يا ششعلا مو دي ديد

 لاح ةءادر ةيبسو تاصوعطملا ىلا ةدعملاو ءاعمالا از ةبسن هن اضع نول او بورشملا ىلا

 ريغبوأ دا 20 ةريثكةبيرغ ةرارح يا ةب ذاجأ 2 ااهترارحق ةوكوأ وقوا اهيراجم عاستاو | فعضل 1 ىبطلا

 صمم شساانلل حسم انبللل محشش سس سلسل

 ل ري الو هعف دنف طيح قرطنالا ءاييا ادم دجكل وب كلا نمقيلكلا ىا ب ذجتفرث ةك الا وهوة دام

 ةيلكلا ا نا نوم ا م نر ا د دقوا هعف نوت امللب ذج يبا عفدو ب ذج

 0 اك ب 7 0

 مهممبييو شبل _ دس سس اة س سي هشيشة سن يس

 مم دسسل شششسس  شس ٠ 6 شيت © لتصل 0-لا 2-2 2اللا تحسس ل دلل ا مثلي ممل

 ردت ايوبر 1 ءع* كيوب 2 ج30 لماما اضعالاو 00 00- لا

 تب 000 انا ل نا 0 وح اني دعا ةفانلا كل

 هد ص همس طعس ا ط هلم م لتعيش لع دشددلل

 درا اقرار نم 00
0000 1 : 
 ومع ورفوأي دل ةرو ذاك مث هيف عفنيو بطر'ادرابلا ء ءاوهلاىف يوكشلاو نباح 0-0-0

 بتعب هيلعاذهر كد عو 8 ةادجدر ايلاع ءاللا ىقسي ن !ابكلذووجا او مدقتنملاو بدا »نشط علاوبب ربدتو

 0: 1 اوهكاوفلا ا ايبيط 1 ودور ,بتلا هجالعر كل

 هرم احت# لذ ايلف :قهشلما قابلا لاو :نلاو ة>وجمتشل اق :انه» قدلاب دارملاو )4 م

 ةايدانو»:9 ( ل 00
 ىهدطرات ب ) مل) 0

0 2 



 لوبلاريطتن

0 759 

 ا عفني | [هم نطقلا ةيحان ذر دخبو ئوقلا قب ”رهنل او عوقلاب ةيلكلا و ا -

 ا . لوانتورهظلا باعتا ةوب .دج# ا بجئامعوا فيا ءبذج عاد هزجعو ءاملل_ىضاقتلا نع ةوقلا

 ١ ايوقتحا امبروةعيبطلا ىسبأاي 8 98 ونوكيم هرثكا نا د نحل ايولو 7 1 لعيب ال يي 55 دليا

 ا ةرثخلا# دوجاو دربملا ضمادلا ودل ةعفانلا تابو رشملانموةلعلا لئاو رف دضبلاو

 عب اعلا _راهرل أءانهو انوطقرزببر 0-2 'ةراصعو يوشألا 8 رقلا ءامو 9 4 نأ نم 0

 رص لاف 3 نم عاقفلا ذل نا مهلا اةنارج اهنو ةذهلاثما وض اح الا أمو ثونلا ءاهو

 530 معتسا هئدقيو رك عال نافل ركب غودلارثختدعب ضم اغلاق. ورملا غو دلاءامو

 ا اخو هك واج بر نياعل امو أ ةوبم برشيف يفدرب ا ناك اذه رركاملكفاعاقف. يعشلا قيقد عم

 ] لاقف نيم ةت1 1 ايباعأ ع هلرب نددت هت دهام 0 اس اقع

 رشف لودحار اريصل | تحب هلهسي ف .3 تارم ةنيل نقب هلهسي مث هيطع نكسيل ىطلتي نا بحت

 ةهبشي اهو ليجغأاب 200 ةزاماعيلل انرايسل اها ا دأ كي دانا هنتاكاخ

 ظ 1 تجنن ااميرو هفارطا كوضخو تارو وهملاو لكراق اذ 9 اوهيلع عيضوت مجا اذ لذ دب نوعي

 ا لدتعملا كل ذلو ل دتعلا بوكر !اب ضاري من حا ١م اةردسلاةيودالا يلع لمعت

 'ٍ ٠ 00 اح ك١ بار كلا ىقسور ل ....: هدف _ كم

 تشتري مددنسلل

 - هةيسسسم شميس 2سم هش شسمه سس مش تكاتشنببسلل مدخلا ل

 مد يش اسه ا هلع اد دس مسمضهمغ هل

 دراب 00 يطقتلا نك اواماقاب 0

 نئلعردقيالن تال فعضيال ايوا نيهجو نم لو 0 !اري ل دلوي زعضأا أذهو

 يناثلاو ةدا ارا نكت مل ناو للسيل هةكرئيف ب عمتج# ىف قنح ليصعي ليلق لكى اسما



99 

 نوكي دنو رسعلل طلاغل أ ريطقتلا نموه و اليلق اليلقالا لوبلارصعتالذ ةعفادلا هل ىعضتامل

 ناكلا ىفاهريغو ماروا اك اهقوف نم ءاضعال ةكر اشلاب 00 و ؟سفن يف ىعضلا اذه

 نأ 077 دل !ةدح جالع ج العلا« اهيل للدنيا ب نطاخ اوال ةن اذا اهكر اشي اهقوفامو

 جالع ثماع دو مدلل ١" لاقفناثملا جازم ليدعتو برجلاو ح سووا نه 2ظآ] 17 5 لاو أو

 بيض و نربلا كيبسب لضرعت ةلعل 3 نق ضرع اصزثكا نك 6 هسفن ىف باب لك

 هناف لوبلا ىلغربصلا نع زجعي نم لكو ضبغملاو ىنخيسملا العلا هل ج العلارثكحاف مس جااغلا

 جراباو سوطي دورثملاو ق ايرتلا ىلذ يفةعفانلا تابورشملا نمو ةيهابلا ةيَودالاب عفتني

 ايدرقن ف يغصل !لفيرط الاور دنكلا شراوجوريبكلا ل ةيرطالا وايدرقنالاو سونيلاج

 فرج 07 اوطولبلا تفجو س آلا بح لق« ةيوقلا تاضرقملا ضعب هعماطو ادمواينيزج##و

 ذخوي نا ةانيرج ا بجاولا لا 5 ديعزو عطقنم ا لوبلار دي هتاف عفان م ودلال ام وعش هان

 تدحو 0 سد اي ايلا جدوذلا نمو 6 ءزج فصاردح الأ نمهبلا نمو ءزجو فاعلا ١ 2 كلا الكل أم

 ل :لفنرقلا نمو ءزج ثلث دحاو لكن مق كابسبلاو دعسلاور دنكأ و رواج سور دنسلاو سآلا
 همسي رات ترلا» ل يبدو لوفتملا نس ا نو ءزج

 دحاو لكن منايمزخور. - مهازادأ لمي ردعتلاو كو ٠, كشو يلب اكو دوس ايبا دحر و

 دح او لكن م بلحم بحور دنكى صنو نامهر د دحاو لكن م دعس و ابرهك صنو مهرد

 ةفيفخلا تاجل اعملا نمو لاقثم نزو ماودلاى اهالم كال: ىلسطلا اب نجح با مهار دةرشع

 ايري ل سال ل را لا او ا | قيقدو لاقثمةلقاقلارزب نم برشي 5

 ا نلكلاو ةعشلا اضياو مهار د ةرشع ةبرش ردلا هنم برشو قباطلا ىلع يلق مث ةليلو

 نو ةبرشلا» ءا اوس ءازجا باذسلارزبوزينوشلا اضياو ل اقثم نز و ةادغ لك امهنم فتسي

 . لمعلا لوانت هنم ءذنيو اخو رموابرشاضبا عورخأ هدو مهل ءاودلا معن سأرلاو مهرد

 ربص ليلحالا ىفرطتو رب دلا ف قييزلا ىف فادملا يئايموملا لمتح|اذاو ماودلا ىباع

 دوق

 جال

 .نوجخم



 ١ 1 اهنجزم | تامالم لساتلاءاضع شا 00 بنا لما كنك لوا العا
) 398 0( 

 سيتيصلب تين. تسسنسلا ييمصسسملا لمست صصصتسلا تسيل يسيل مسا تسسلم

 8 | دانا 34 3 1 5 تل اتا اا

 ل لا ل اهديسلا

 5 7 ةنالاةعرسو و وسو 0 0 ورك ذل 2
 0 الذ امدضدرابلاجازملا ت تام الع يا ىلاقدا وضاق وا ابلااماو هترثكو ينملا ةدح بسب 1

 8 ءاخ نتسالل ىل ركلات اعنالا عضو هترثكحو ىنملا ةقرف بطر لا واذ ةيدضالر ملا جازملا ف

 سبا اماو يئئاملاردوج هيلع باغيلبا اجيت نب قكيال لاع 0 لا مهيأ وطرلا

0 

 1 تامالع مبشلا لاق+ و ديد نفل. لغبيلل |طينم هيف ينملا جورخامب ملا ة دح ايامك ربك

 . ةلاحأ اذه يب ينملاو وكيياركذنوا والبيج امرا غير اازاعلا مارا

 1 00 عطقني هناال ا ايوق هظاعناو ةعيرسو ة ديدش هتوهش نوكت ناو ركذلا ديلوتل ابجوم

 )0 سال ءاطلا ليلق ناك سبيلاو رحل أ طرفا ناف ةءرسافيا

 ' راعلاج أ ازملا تاامالغ افيثكسسبايلاراسلا ىف نوكيف اهيليامو نيذخفل ا هن اعلارهظ_ لة رعشلا

 ا .ةرثك ىلع ةر دق دشاو اقالعا لقاو ارعش لق اهنكل سبايلار اعلا نم اينديرثكا نتوكي ايسطولا

 ! مالتحالاريثك ن وكيواطرفم اكرث ع امجلا كرتبار رضنم نوكيواراشتلا ةوهشرثكا سلو عامجل
 - ةقرو عامجلل ةوهشلا ءوطبو ةناعلا ىحاونرعز يهبمطرلا دراملاجازملا تامالع لازنالا عيرش
 0 ةفلاخمو هتلقو ينالا ظلغ يه ا ا اارطرافا اوم ملا

 ا عبارل ءئارلا هلا ةلضفو .دفاوزبق ف ىبملا اما ي ملا ىف ئاك < ا هلووجول افخم اعلا

 ” يلا قينأ ثلا ةيوطرلا ةلاحا ىع ةرابعوه يذلا عبارل ١! مضهلا نع ل ضفي امم دلوتب ينم ا يا

 7 قعضيىلذلو ثا الا مضهتا نمارس !قورعل !١كفا 1 ىلا مسقلاوزدغ ةيوضعلا

 ظ ْ ليزا ب 0 0 || نم هف اعضاجورخ يىعضب الي ذلاز ادقملا 2 ورذ لديه



881 ) 

 ترام هو |نع ةعشار ءا ضع الاف ءاذغلاع زول دنع نو هكَد يذلا ع هدأ ارلامضهلا

 ةيلصالا ءاضع الا ىذنغيا يدم و داقعت الاب دهعلا 3 هيو هلا ةبوط رلا ةلدج نموهو ك كرااثلا مدهلا

 قورعلا ىف ث وثبم ريثك غو ثاهنم دجو امبرو ا نوت كارشلاو قورعلا ثم

 ءاضع الا || علا فق ازا 4 5 0 ا فها اهيلا 0 دق

 يال اج سكاس كوكو

 ل ألا ىنم ي | ينفون 0 الا نو دكا يسوخ الل

 ةدقاعل اى نكي سسحنار نعلم اناملك نارا معزي سونيلاجو نكس ادع ودلال دلال

 ينم نم نوكتلا نكماالاو كلذك سيلو لووق | يثونالا ىفةدقعنملاو ئوتا يروكذلا ىف
 يشلا لاق ميكعلا نه بيبطلا هملستيام ةلمج نم اذهو ىل ذك سيلو ةدحو امه دحأ

 ىلخ نيذللا نيقرعلا ىف لزني هناف غام دلا نموه يملا ة دامر وهمج نا ةانعم ام لوقي طارقباو

 الئل عاخنلاب الصوواينبل هم د نوكي ورقعلا ثرودو لسنل امه دصف عطقي كلذلو نينذالا

 نابصي لب ليحتسيو مدلا ىلذ ج ازمريغتيف ةليوط ةفاسم ههبشي ام و غام دل نم دعبي
 ثروي له سونيل اج فرعي ملو سيثنا ىنأت ينلا قورعلا ىلا مث ةيلكلا ىلا مث عاضتلا ىلا

 ةدحو غامدلا نم نوكي نا بجي سيل ينملا نا ئرااناوال م ارقعلا نيفرعلا ني ذه عطق

 هل نوكي نا بجب لد نيقرعلارما نمطار ةباهلوقياص ميصو غام دلا نم هثريمخ ناك ناو

 لوصالا و ذه ىنااضيا شرت ىرخالا ءاضعالا نم نروكي ناو نيع سوئر وضم كك يف
 ممسش حخحادشم دسشسسلا

 ي ىاراشتنالا ىف صقانوضع صقانلاوضعلا مداوي بكلتملاو هبشأا نوكي كلذبو

 مسلسل هةممسشسسشس سس همسي هند سمبل  ٌسشسيياشاشس  سششُّّشٌش2 ينشب يس 2 تشل تنسسللل سشسشيتن _ يي سس سسسسسلل

 ةيونةريثك مب رم هيلا ب صنياملاض رعو الوطر < نلا بصع د! ددم اهيبسر ؟نلا ظوعن
 0 الا <

 حورورتلك مد جيرلا كلت يعصي يار دلك م داهبحصلو ةنينم ةيناوهش ةريثكح ور ,اهقوست

 هه ليا د لله اهدلبععهعهها ميييطلللدعدعمسلب

 حر سيرلاةرثكا م ودل ىف هيبسور اهننالا يا كلذرثكيوركذا !يالقثيو رمحب ىل نإ و ةظيلغ

 مي لارخآ يف مونلا ارذاو اينراشتنالا ي اوثكيو و ةظقيلا ليلحت م دعلىر ريئارشلاف حورلاو

 راشتنالا



 ةكديييسيدلا انللو 0 - 0 0 را هب ىل كا

 هي اتتتمبلل سس يس لا

 قوز 0 06 نأ ييويو ع يول 0 انكتنالا ىلإ 000 00

 ملشدتمل ممسسلل

 0 الا 0-0 0 اميهن احب 0 5

 0 ةظاغف طا طارقبا حلاق! مد "لمعلا ةرثك ََت : هلبذيو و د هكوتو ظاذي وضمأا اذه يوغي عامجلا

 دلوني يذل امدل افتر ,لا ةرثكب بسبام د يهيرانااوكر حو ةوهشلا ببسو ةبوذم ةظلغ'او

 هيي اهننالا َن وكيدقف ورشتنبو شخ مر ةثديف تيضقا تالآ أ هزص يذتغيو ىلا هنم

 د دغلا ىفةتباث يا ةنهار ةداع نم
 ةةدرنداعو راما يبناج يف ةعوضوملاا

 1 . اهين اذ ل "ديلا

 1 عامجلا ةرهش يا ةوهم 7 1 د دمد 0 ناورثكو دتديا انا 10 ىنملاهك رت نو كا كديلكلا لم

 مةممسسلا هديا شخت سمس ملمس حما

 ينم نكي مل ناو و: ةوههشل ينس ١ كاف تعفن طا ارامل هع اينملاةر 7-6 ايدو

 تلا 2 تل تيم هدد سنبل مسسمسسلل صمم سسصيصسلا يسسصسسسلل ممسسسل مسمر سس

 ا ضرعيام «لاولا يدع ةركذلا جفنتف يب رار أ 0 |قوشتو زك

 ةظيلغلا حرا ببسب مهيف ث ثدح» ىلذ نافهث دح الوريث 5 ين مهي ) نكي مل نأو ايقارملا

 ١ لتيزت يللاومام سابا كاستل اق نحت لبو مهحارا,مهئامد يف ةماعلا
 .0١ رتاماواذسالا جورلاو مرا ةقوارعتبالو يحرتس ناررشلا موا 2لتر
 ءاضعالا ىفوا ينملاءاضعا نواه سفن بيضقلا ىفهابلا نادكقنببسن وكي د ااماهمشلا لاق ةوهشلا

 نمل فاةنلتو 5 دبلا ل هاسا يف جنلا لق ببسبوا ةصوصخم ةرواجم ءاضعا ببسو ةسيئرلا

 ىُداكلا اماوط انما لاو اهيف ج از م ءوسلوهف هسنن بيضقلا ف ببسب ن .رد اكل |اماف ةلك

 نوكحبو ًادراوهو شي ا ل و نسنالاا تبش



 كاين
 يملا يع .ءوانال اليل ىلذ مار والفعر ةدومجل أو تي اجاذانريثك ينم مهفزاك

 ةهجاب نماماف ةسيئراا هيلا ماكر اها وافقربو ينللا جرس يللا مي ن رسل

 ةهج 0 !ةيج نم موا هقول ) هلال حورلاةدامعطقنتف بلقلا

 ةهجن مراه لعإلا يضا ارم أوأ يأ ارهو اهدرب وةيلكلاةهج ن انعام ةوقلاّة دام .ءعطقنتف غامدلا

 هنيب يراجملا نادسنا ببسبوا أ دبملا عض ببسبام جيضيسا

 ةبرضوا ةطقسلاعب اذ غامدلا ببسب نئاكلا ىعضلا نوكيا. أريثكو عامجلا ءاضعا نيبو

 جازملا ةسباي وا ادج ةراحام اوةدراب اما نوكحي نافلفاسالا بسعب يذلا ببسلا اهاو

 طظعنيهن ثمل وس طارف ريغ نم هنطب يف خفنلا راعباو نا لنحو هنبتالاو , خفنلا اهيف مدعيف
 ضرعيام لثمف تارو 10 0 ةرثكل اعن الا ريثكءادوسلا باعداو

 اهلضءوةدعقملا نيب رئشألا بصعلاب ىل نر ضاف ملا هت دعقم باصاوا اواويساوباهنس عظوز /

 عماجملا نفعبل مدل أ ضعب يفو نعم اج اجل ضعبل ماهوا عامجلا لقي وعب طهران تسلا ول دو

 0-1 0 00 5 2 ةذهو طخ 4

5 

 ا ا 1 اسال ل

 بنا 5 00 ذ هكرذ ماودو ل

 ةلقو هلع ءاضعالا ضابقناو هل سفنلا نايسنو عامجلا كرت ىلذ يف ببسلا نوكيدف

 ,ىعا نامسلا جيشنا لاق ةمطافلا ىف ىبللا ديلوتب مثهت الامك يملا ديلوتب ةعيبطلا مامثه |

 مامحلا ىف قيرعتلا للقب نا هيلع قح عامجلا ةرثكح مزال نمو ليز اهملا ى نم ع امجل أم

 ىوفب كلذ ناثةراحأا ىلا فود نيمدقلا خيرمت لمعتساو نكم |ام دصفلا كرثبو قرعملا

 انفي 1 هينملا) ةيذغال اب هلك ندبلا يوغي نا بج جالعلا 58 تدل كيبع وأو ةيلكلا

 0 ا ا ةمهسمسلالل ساروا نيل اع لد و ل نس ت1 ا

 يوقيغامدلاو ي كا رثكتل دبكلا اوحورلاو نا تاحر ةملاب نافل ئؤقتو

 مفنلا ةلق بسبسلا 0-0 ذ يف ةرطعلا ءا 0-000

 ةجق



 هد و دالاركذ

 ةيهابلا

 ع ُ ا د 0 هوة 0 58 '«امااواضيام يي هيه 1 2-0

 0 ا ظ
 ١ اديربحلا !!مئاهركذن يتلا نافدالاب كب تاخورلاو 5 للاب ل :ل معاق ىرللا طاوفالاما

 | ”تمانزباآلاب لاب ت دع دفن ةرارخ 00 , ينيصر ادا أو و ليبجنزلاب ا كلاب , صمحلام ةهغنملا

 ا ةركذنا امب لدع جالا ءوس دج كل واو يعل او لواقابلاو عوج 4 ةادرابلا جاامنلاو

 محي - سل شدت سنشسنس يي سا

 همم دشن تش تننأ ا مات سلب ةهكدس-ل مح ت٠ متل ل7للل د ل 5-5 رد 3

 3 ديربنل 00 55 [يفيفج 00 0 0

 ْ ناك ناكاعو هيلا ج ردت كرتلا ةرث م«كدلولا ناكر وان انوطقر الا ب

 ْ 00 اء ينسرتكإ ةيدغالا اعل مع + اول ويس
 يه صمم سس سس سس مشلح ري --آ 0-0-2

 كيسة للا ا  سشس ابل سس يسلب دسلسسلا 0 ا ا ا 0 سبعا صهشعلا جمل لا م سس .  شسسسسسسس سنس شس- جبس ال سشاتساهش مسلسل

 ةفر 1 يب ا ومال مدلول 0 ل

 همس

 راحوهو تيتلعلاو وعر . رثكلا 6 وتلا قيفنبلا(اعاونضلا تحبو 4 ايسسلا عونرطولطلاو

 ا يطل 0 ا 1 دس عل
 ا ل ل هم ٠س محاد  لطسنسدعدعععهادغسط+ءهةبل4سللا با _ سه ا اا ا همك لحد غم كتل ل 2شسسل

 ال ا ا ل ا ا 1 اولا لا

 هيلي سس 0 *سململل حان حتينيشنس- شدسل_ شلل

 ةغم نالا يد ع 0 تنشر يهمل 55 و ةرغص لو ١ اء 0 ةفجم روثلار كك

 مسح سنس مسلس

 عير ةصمخحر دقور ويومها رالسل ا طل أو ج0 ادد لاوريفا خاضعا نلإ رص

 نيبجنرت مهار د ةسمخب جاعنلا نك لو دراب ء ا اب شمالا د لاا

 البجا ل :نريملل ل وقبو و جةفرادتلم كي لك فركب هه نإ هعتسيو و جمتاب 6 دقعب نيلدت - و

 كنب ايد طارش لاو دا ١ م كد كولا ريف عوفطا ءا 1[! مراسكو كديح 00000 اق و لقاق ةهلا

 مسي اسيل سيسصسلل سسسسييششب _ بسبيييي”ينت_ سس ب سمسا: ميسا تمتد هتلر تسلا ةه-شل 1 و



0 

 رقما مل ا ظ 0 نعاضوع ىبللا يع لكانعءدا كَ
 ةيسسسسسسلا

 همي سش سلا مسلما ابا كسل 0 0200 هد دلشلس©س مدل لس سلقلدم 6 هه هه هه 7  شلللطلءدهدط _ههظه٠ُ٠شه٠ ه٠ ه1 ا 1+ه+هلدلل

 ةيذغا 0 تأت 3000 روقنتسالا ءا 0 ريكي 5 2

 ل ا ل روما

 ناع جلوخأاو ىنيصرا دلاب ةرزبمو ةدرغص نلذاب ]او فا او ةايبل أو لصبلاو صمعلاب

 د !اركذذلا يدجلاو ةباذوج وا ليبجتزلا زلاور وقتقسال | أهو و

 0 او مح حلاو درالاو دكاكاصعأ أو سن ا : لل الا و

 تعد لاو - رتاورأ ةاابعلا ا 7 و كيس 50 عع دج اركلا 8 صضيبلاو

 م ل1 ب لقا كا اا 11 اس طل عش كسل ةلكاطم ا ا 500 ب

 2 2 ا 0000 5 اة ودبل ايوقكاوستجلا

 دم باطما اريج قون او قدسفل 00-0 د + باغ .اهرسنلا مح عأبةوهشلاريش وم ه ينملا ةيعوا

 اا قلل د اد ل اركذءايشاو ليجر 0 اوردونصلا
 تالا عرفو 5 تا

 مسلسل

 ةيرشأ بارش :لا هي رش رزان نوجعجخ#و ةيافكلار ابقم للدحلا نم هيلا فاضدو

 مسلل ول و و دكا ج7 50 هحدسس هدد سس غ- ©شبنيني*_ ءطبدلسلسلسللل اسطلسسلاظ

 65- ود وه يف .طبو مح شو نيدوريج رجور زج ذخ ئيوولحأا ثيدعلا بارشلاو يبا

 | ملا
 ناهدآ ندد 5 هشالاو ناهوالا *ل |دعتسيوركسب ادعو « 20 31 يل 8 اهيئام د

 هب لها و سس سس اال عه سس شسسا+ة+_بدبههظغظ _هةه-دغهللاظدهدهيمللل همن همدسسل

 لنا اعلاو جرشلا ا يصعب و ١ اهلح ةدويب عه لد 4 لاجل أو 1 تايزكااو ب انتل - قنلاو لا ونويغابللا

 محك د نم ةليتف ل امثذخاو عب تالومحو ميتين إدلب 1 ديلا ولف طفاا ,تج ذلاو

 0 مت : ت0 حادا ةنأ ا بيجعر -ءاايسلا

 مدس ملليلشم د شع  ملكسل ام سلس محب د ل مشمس _ ةءا لع لب ع ههه د بي سبشل مستقل هه ل ع لس هه ا دكد4كقكعدنعددلعاهبال4

 ل
 5 هي هه ءرح سدح 8 - ءنملن نر نار الا نيكس - هيلااف اضيو

 مس ادب -  سس سادي ب بي كلل ادا بابل جبس مبلل مس سلال

 23ر0 227ج حر رس يصل

 *لاورتك --_ ل اي 53 ا 8



 ( ب

 وعض باقعتس اريغ نم ةابلاىلعرا دنف أو نسلا ةيبشو
 ش 1 ريب دنب لغتشي نا بج امص سيلف

 ةسيئرلا ءاضعالا ىتاب فعضو ينملا ءاضعا ٌةوق نم امو ملا ىلذ عبتيوءامالو ةريثك ةرهشلا

 فق عض مسقلا ذه 326 اكامبر 5 ةيوق هينمءاضع أو ِن افيعض ةبصعو هغامد 5-0
 ةكرعلا

 |0010 1 هلا وفوربك عملا عدتتجل عامتيلا كرت ع ناذ لاف قل ذل و ةيغامببلا

 غام دالر 1 نءدولد ال قرت دقثأا 20 0- م دو ةيصعرر يضم عامجأ ١ 0 طا

 1 لوبي را بص ءالؤهف لاقام ىلع مهينم للقير يب دثب ءآل وهرب دي نا بجبف باصءالاو

 ناكل خآ'اهيلا فيضا ناورفولينلا نهدو سل أ ةراصع لثمبر دخو مهنص ىنملا ءاضع

 1 راكان ىف ةيهابلا ةي ذغالا كرتوهامب ليطنتل اورفولينلارهزب ديمضتلاو بابل اذه يف نووذا

 ٍ ةيودااهب طلخي نا بجو ينملل ةففجملا هيو دالا لامعتسا مهيف بجي ويا لامعتساوريثكلا يمل

 ١" ةلوهس ىنملا ءاضعا ىلا ةففجملا هي ودالا كلت ةيهابلا ةيودالا لصوتل ىااهلصوتل ةيهاب

 تادربملا لوانتو ءاذغلا قيفخلو دصفلا هج العفراعأ ١ ءاالتمالا نم ناك امنيشلا لاقوةع همثاو

 اهديربتو طالختلا يمت هجالعف ينملاة دح مناك امو ينملا ةيعوا نيلا ةيود الا لصوتل

 ةبطرلاةربزكلاو هكاوف' اوءاثقلاو عرقلاوءاب دنهلاو اهرزب وءاقمحلا ةلقبو نسخل 'لثم لوانتو

 ةراصعبو ةدرابلا ناهدالا نم ةدختمللا تايطوريقلا وباعطلاو رف دايلي دا هعقتلاو

 ءاملابرشو رهظلا ىلع برسالا أ افنص لامعتساوابرشو ءالطر ون اكلابو بطرلا بصقلا



 اة

 ىو ءاقمحلا ةلقبل اووس دعا له ءاذغلا وابهبشيامو ةيناتكلا شرفلا ىلع. مونلاو درابلا

 لاهسال او دصفلا هدالفراوثبلاو ةكحلا ببسي ناك اصو نوطبلا'صورق م مضهلا يبوقوه

 تار دخملا ىلا سينحا امبرو ةروكذملا ةدربملا ةيلطالاب جازالاليدعت و ةراحلاةداملل

 مالسلزرك لأ دج دال ستصل تصل ءالطلاو

 نوكي ياعامجلا ىل ىلع ةردقلا ةلقوؤوهشلا ىعش و عامجلا دنع همدعو لازنالا ءوطب عم

 كلذو عامجأ اب لاغتشالا دنع هم دعوا لازنالا ءوطب عم اريثك مونلا ىف ةروردو ينملا لازنا

 ا ف هه 5 يتحد صو

 0 3 همس سمس شم ستات مخمل تشسللا للمس 0000-0 -_

 ميت هيلا لا ا |[ د#د:اا. مل-لسسءود لغط ه لغتقدس

 ميبغداد65مطسلدل اي يب ادبيه _ هيب  ههد>ظط+ديييلاالللطءادسلع ء هد ددلددغسلط

 دهعلا لوطل نطل ع نوجند#لا 0 3 نإ لانا دا كين مميز

 ةكرح ىلا 065 ١ ينملا ةيعوا ا رثكاناهناف :.ينملل تاذذلوم لا لامعتما ةزكلو عامجلاب

 هنيعيو ةقرحا جر خدف هت دعأ نوكأ دذو نيرجملا م انفلا ىلا كلذ ي دويو ةيعوالا نم ةعافد

 جانلوكبب الب املا ةوقلا ىنعضل 0 11 نيروكذملاو تنحل ولك ىا

 جوزملابتار 6 !اي ذغالا جالعلا * ةعفادلا ةوقلا دل نوكيدقو

 ةعافلفت و هت دح ماصت ينملا داون ةاقل ةبجوم هبا امرأ ا" دواي لا ةيذغالاو عامجلالامعتساو

 00 000 "عيبا و ةيرجر دلال ولك وب بو زيا املا كءري هللا 5

 رز قرب ول راب كيسا حدا لح ةوهشالب ظاعنال الا ةرثك لاق

 32 اول يف ةظيللا © 0 /| 5 َ كوه بيضقلارتو ول 'ةرثكل تسيرفلا ببسلا ىنعي 5: لللع 3 نع رد ةرصاق

 وعف

 مالتحالا ةرثك

 العا

 طاعنالا ةرثك
 5و ل011 (مل)



 ىف يعض

 جالع

 طوب 5

 جال

 كيد
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7 
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 هيي تت اييمسع 0 اا سس سم سيصل صخب تسيل سس سس تسسخخسلا سس

 2 0 و تملا عفن ايو 0 0 0و الا

 َُ وكي ناوه اطاوملا 1 نضل او نيس الب 1 لوطا :.ليلط ع 0 4+ 5 ا دكان ريغ خيا و هئاق

 غل اف هتوهش طرفبة دعقملا ىلا تخرتسا عماجاذافة دعقملا خر قيشلار م ” لجرلا ىا

 مهرثكأوهن دعقم ىلمعي ملو لازن الادنعهلب ز نقلا عماجاذا ي ذلاوه طويذعلازمشلا ل لات هلبز

 ر 00 ةفااتلاءاياإلا دك يف ساجبو عامجلا لبق هسنن دقفتي جالعلا #* نا دب الا اوله

 000٠ سك نر :ويتملل ةيوقل تجر اقل طلاب نسير ةدعتملا هاحرتس)
 لا نهدو لجرفسلا نه دذخئِيديِج مهرماذهواهوسنورانلججلاو لهبالاو

 نخو ةدعقملا ضع نلءامئازلمعتسيو مه و مهرمذ خلو ءانمعلاو سبايلا نسوسلاوايف انال اوابرهكلا

 ردك 06و راغ اجو صفعو هكا لل نم ةفارش لمعت نا لثم 9 ايملا دزع اصوضخو ةسباد تالومح

 الف ا 1 لح ةبلفو ردكم نيل زينك كو دس احول 0 و أب نا داتع ملا

 ردقيالو هيهتشيوهف عام هلا داّتعا ناكو قيعضو الإ اف لا ف ويف بلت اة ور أشت كلناو ا هاما

 نئنيسف ةعم ناك اص هير أو نينثا نيب ةعماجم نري نا يوب ةيهاو ٌةر دقر دقي وا هيلع

 ١ ىلع هتوهش ءاضق ىلع نكمتيف ةوضع ةعم ضهي وأ 3 وجأ انا لرزني ناام أذهل اوهش كرد ب
 ا ل ل ل ا ا لا ا ا لل اك د

 كىلذب لزني نم مهنمو ةردفلا ةذل ذئليف ةريغ عماجب نا نم كلذب نكمني نم 0 3

 اصوصخ خو ع امجلا لوصحبذ نجد ار كاسم ندا ليف ال نم مهنمو و لازنالا ةذل نت

 0-00 ْك داعلا 5 ّ 00 0 سفن 0 دوامجلا ايوه لابو هسفن يف

 يا لراس ناس لوس لال لسنا راو

 ٍ قعستو 000

 رج

 تت ل اا هع



 دس هني دش دسسس لس سس سدس عددها ةعهكاًاٌهط6طظسر1سلس سس

 ايوق قيبشنلا النك اوف قدحو 7, وكلي اذف ا ذهبلاو عامجلابآلاءدهنال ةيبرغلادل ل اقي ىتلاةكحلا نم

 ناك عبلا اذه ن وكي نا لمتحملا نم هناذا ذه لبق لاق دييجو

 لاطابوهف اذهريغلاقيام عيمج نام اءا راحل لاق كلذلو لاجولا هأطب نا داتغا دق نم

 --- ا مامتاو او جالعب مهجأ 0 د قفا 5
 هش د دشسس-لسل _ة لملهشه ا ي مد دس لشدسم دس

 هتجوز ناين نصرثكتسملاوبرضلاو سبحلاو هسلاو عوج أو مومغلا نم ةوهشلارسكي امف
 ظ دي سكب غلبا ذا كلذوةنبا يهذ دلو نم 0000

 000 قي دي دا تع ىذا نا تبيين دسم مك

 هش دس سك” سس” سسسشبسب_ سسسييس- .سيسينش٠ش سسسييسسننببب سبير سسسييبيبب بر ميسي بسسس

 مليان 0 همس عسسل 0

 مر م را لال تمممسسلو سمسم سسسسلللا سشششمسللف للم سسسساللل سس ساب _ بحس تسسلم

 مهمات سلل شمس ساس

 ادبي رماا الس 0
 ديسي انتل مكمهشسس دلمك شد د ششسل

 ل هبا ذ فالخإ ا فع داو ئئفخا امهدحا 5 ل 0 0

 املقو نتٌوِبو ى أب نم مهنم نا ينغلبو ءاوس هيفامهالك 000
 رثكتسا موب هريبدت لاق هتحارج ردي دتو نوغخالاؤضعلا عطقب نوجا نيالا اذهقدصا

 راعصلا ل هنرلوةيراللل | ىهالملاب هحيرفتو ةعي دوتو ةبيطرتو 4 نبي يسب اغتشل رض اذ عامجلا ره

 و 0 5 نع نيعمرشلاو و
 مكدسل ا +هلا_ط+4 ال مس 8 هل ل دلل + ةةِلسسحل - ل لل تيششسل السلي شلل شلل مجسل _ ة ههسلسلسلسيلطل _بهلطل سيشل + تش ه هل هس ة مسسللال

 الا م11 ]م ىلع ل ل ا يللا

 نو ادن باكي ويش ا بدذعلا ء املا ف يلا م 7-5 دي

 ا 2 0 ه8 هيتيرتع ةرضه يف ناطلا 1 ْ

 .لا



 ( بكل
 . جورلاب 12127 ابلااذهررض ناكاطكل افكر أدّدو جازلار اعلق دلاو

 1 ' نيزأتلم ةاهح الام هيرب ريكو هب عيدي لا تراهوو ئطعلارت : نادئمالعو ةدوربلاىلا

 ١ صضيبلاون اون هةمالع و قدل أو ةرا 5-9 )! ىلا جازملا ناليم يناث ان ىلع ماوتسجو ه دربلاب

 " ماعطلا بيقع لاغتشاو بركو عامجلا ةكرخ ن وكس دعب باهتلا نادجوو ةعرسلا عم

 اخ وبطملا قوقدملا محللا ءامو يناحيرلا بارشلا اوقسي ناي غبني دربلا ىلا مهجازمنيذلاق

 لتاف سو لفنارتو عوودواس ارزبم ضيبلاةرفصب ابورضم ملل أم 5 هيفدقفي ١ لوخح قئفرلاب

 ا لصبلاب ةجعلااو اعيد :ن اوبارشل هع ايدنوسد مد .زمي ناو كسسملاءاوداو معطي وكس ااومشي و

 | : ءامبأو ماس ناو ب ارش 8 اد ا( زامل وضل أعيقت اوب ا صمعلأ نم و اورثكب ناو اركلاو

 , 0 أ رز ا ماعطلا ع ىلع ماني راو نريطو اهيمو درولا نه دو سوبابلا نهدباوخرميور د

 00 رتولاوب !هيلربلا أرز يدين ام عمو نم 2 دهم + أاو طمعئسا ةدوقؤدعمبا

 ةئفطنتل 58 أنيعم ةيف اهتيامدئادن نأج انعيفر ا أجازملا ىلا هبلي 4 مهل نإ اماوروقنقس الا جاتو

 يللا داولحاو ل ا

 . مجدلا حاخضاب صم أو كشكلابذ ختيوسحو بطرلا كسب ءامب ىوبرملا شكلاو نوب ئلاو
 ْ سشاخشخلا,زبو نوسطم رشق هز ولو ركش مذختملاءاولعلاو يب هملول !وةنكو بدلا

 بلقلا دربي والواةروفاكلا مشيو جراقتلاكسلرشب عم 6 للا قرم لى هلع ايو ةنمرثكتسي نوحلتم

 ا ةراح علا ناهدالاب ب نهدلاو ةنشخلا قرخلاب كلد دلار ااركدلطسا كسب لأق ةدرالا عال ركذلا تامظعم
 مشيش ٠ يدل يلع. ميس سنن

ال يوم ياعيد“ ! !|١ بصكل اذكو
 ا ل تبفَر ا خلا 

 ا 7 ا ا ال سب ممم

 الباسل منال كلذ نتالي لهل قضت ركذلا معي لكننا سيما
 |” ايدل هبال هب ةأليا ننزل يال اهب بيغ ل ارخص, نب وكيس أر يثكت لبمنما ىل اهيلاطموتي



 (,ف)
 اهجوز نءرفنت نالاببس ىل ذ ناكامبر ودلو نكي مل لزنت ملاذاو لزتتالفهت داتغااه

 رخاتيرم الار 05 ؟ يف ءاسنلا ن "6 .لاجاعل لاك منالأى وع لد نيذلتلا يلذكو يع بملاتو

 مسح سسسلا يس سس سس سس سيلا

 صخخ" ض ارم 1 ان 526 5داقت كر 56 الف را كتيايض اقريغ ىنيقبد ٍّف 1 ارنا

 هيا ل طم ط صل ههخمعلةه غد ءةهةهةهبلطظطاة++للل الل ا اه الله4 اةه+ط+ط ل ه عش شعم عه ا ملء ل مبلل هملطسس حس ا ل سس

 يف لمعي كسم ليباقو فىمار انتو ارو سأ وادعس ..اذوع ناجنلا نق ةضقاو اهل اف

 هةهدسشسلسل مس كت حنت ا مشتاتيل.  شسلسلل

 6 انفيرا ءزج جف صيفا ا ايلا ةييسسوكولا هنم لك وفاو ضباق بارش يف كس ودخغم ةفوص

 ىسو كسم لبقلا تاندسم ضباف ياشين 0-5 امليلء | ل انكوفت قرح ي ةطحا ءزد ,جرخذالا

 مدبب د ثلا هت مب ب لل + ل لسد _ دل لطدءدااهدهععطها ا دةهدههِههلهل٠هل مك تس ا ا ا تالا

 نو يطفو وجه لد لمحتي وناتكةفر _ 4 0 6 ىااعت :8 باش يف نئاذي نارفعزو

 0 ل هيا دسرما هيا 5 رك هضف يف ذح ا لم ع يبا ل احلا اي <
 هس دلل-سل يبين دس مس مسلسل _ ههللطسلس سيل مساس

 رثكا هنافريخالاةفصنوار 15 لك طي ليبحت نو لفل اور دع تقر هوا يس 1

 ادااينج ما باع امال 0 اهدحو ةرمكلا ىفاك كلا لامعتس !ى داو

 ردسي داى لدن رص ىلا سو تنطر
 اوسلو ودرج اوما عرب ةعلا ى لرتن عم داوتملا ع !| اواءارغبصل/نيلع

 اضيا: ةرار 0 ا 2 كا نم ي) قا نافل 3 2 ةراح ِه مغلبلا هلا ىلع هضايبو

 رهطلال اوطخَو دوربلا هاوردك كالا َُّث لوبلا غامبصناو هضنلا ةعوسو ن هسقشلا اك اذح 1 كل

 دو 500 0 يبناع 0 .ةناع اعلارعش ةلثو ةداوسو 7 هتلقو هنقرو ثدطلا ض معابو

 أةقرف 7

 ضارما اهل ضرعتو ةكرتشملاو ةيلآلاو ةيجازملا ضارمالا محرلل ضرعت دق 000 لاف ناليسلا

 هناصقنو ثمطلا ةرثكل ثم ضارمالا نم اهريغو طقشت و بحت ىو نلاقأل قائما ليلا

 ءاقستسالا هند دلوتي نال ت دعتس او دبكلا تفعض مرا نوار ا الا اوهمدعوا

 ءاضعا يف واةأرملا ينم يفوالجرل | ئنم يف 5 0 !زابم نهايات

 ءاطخأوإ ةسيئرلا ع اضعالا يهو يد ابملا ف بسبسبو | يملا تالآو ب يضقلا ءاضعا ينوامحرلا

 ةلقو 007 وبيلا اماو مظعباك نيج لااا ايا و ةبوطرلا كك اليس ةرثكو ضيع

 مق

 ضار 3 5 6

 ءاسنلابد صاخت

 7 ١
 هرلا ضرما



 .ٍإ ميج

 ا قلادل اول اهم جازمءوسل امان قادس ةواكد 0 510 :اولغ ئراط

  قفجيو نبي ام ةلمج ن ماهنافاضت ١ةرثيكل [اغن اف لعل أقف دا اوملا اريغلا ةيذغالا كلذ ببسو

 1 ميقسلا نمواميلس ميأ ماس لا نم - نوكيووضع لكن م لبسي ي ل5 0 محا سس ند نمَم هنوكوأ

 1 انيتضاديج نوكيال آل 9 ىنم ناف ب 4و تو ا قاركس سلول طار ةبا لاق ام ىلع اميقس
 هيف نوكي الغ اجل اع رس قل 7 امجلاريثكوا وا ةريثكلا ١ ةيلضفلا هب وطرل ل١ هياع بلغي لب

 ةأرملاتفلع جوزلا لدبولت انآ انلقامل ء انشا هيفارغو اجيصن ىنوكيال وةريثك ةرارح
 ماش سللب مس _ حس سس ماس حنس

 1 | ا ةنانساعو ةجوزلا 0 يلم كد لالا اكمل

 ك0 0 ا تش 27 تت ظل ل ا ا ا يم امم

 ا ملا 0 ا 00 0 18

 ا بجتويو ينملا كلذ ذ لدعيف ادح شياو 0 اراح هينم نوكيج و زاهل قفئيفةبوطرلاوةدور هل

 1 ءاملا برش ةرثكك ند ضرءيامك ؟نربلا نق ةرثد 5 وهجازم ءوسل مح وأ | نم 1 فاول

 حازملافوةزنلا ي* ضارالا فر ذب ] ضرعي ام ب 2 مرا درابلا م +رلا ىف ينم هلل ضرع 0دالا

 تتح تتتتلساالستسلللا

 | امك ادطناو |هئاليهواوددسلو | ةثوثبم ةرون اهيف يتلا ىضارالا ىف ض رعب ام سبايلار ايلا

 0 6-0 < لى ا دك ودب
 0 00 هقلزا 1

 2 للا ا ا ل خخ مهله: لل ل لس سلسل

 اينان ل تلو بسا ساار ع لاق ام نيل هر 5 ب سلا

 58 الذ 0 مدن محرلا فى 7 00 ال ثئلنيح ا 00 ع 0 أ

 ضراعداسفو ىنملا ةيعوا فعضام اف ديلوثلا ءاضعا يف يذلا ببسلا ام ارسنال ةقولعلا

 ءاضعا يفررضلا كراشيفةاص> نع ةناثملا كممف طبتواف اذ > نم هنذأةدروا عطقت ندكاهجازا



(9 ) 

 ينملل ةدلوملااهتوق فو يملا ةيعوا ينافعض ثروي واهبصد نم عئش عطقامبر وديلوتلا

 ىباكلا َِط اوريثكلاروف اكلابرشيو !ناركوشل 1 دم ف4دوأ هييصخ اجوت نم ىلذكول 4 ةقارزل و

 مدخلا انف لجرلا رام نمسلا بيبو إةقلخلا قارقمت نوكل نأ ليطت كسعل اكييد

 ف آلام هاودج احوعالوأ تيضفقلا هيف يوتسيالو محر درلا مدعم ةأر 1 تو !!مهنضرا ةرثكا

 دة سدس مضهل او أ [اسليلاو وا غ امدلا فعضك ىبدابلا ىف

 لووفلاو حاورالا ىفاب نا تاذك وادجريثك يناويح حور نأ | عاج مولع !لوصحو

 0 ام ا طراعو |[ةفسع كرها لق اال ضر فلل[ لسا
 لبق و لازنالا دنع نوكبي نا اما ئرا لا ىنعي لامتشالا دعب عور راطلا فولاو

 اماول ازنآلا لراقز يفلتخمتأ ارماو لجرلا نوكي نافل ازنالادنع اماف ل امتشالا دعيوا ل امتشالا|

 لازنالا دعب مايقدر سو ةمدصو ةبثو لثم ةفينع ةكرح لثمف ل امتشالا دعب عيراطلاءاطخلا

 لثيناو :رذاو هبابيفركذن يجذلاط اقسالا بابسارئاسى د ثوا أرطي فوخ لثهو ينملا قلزنيف

خمل 00 ار لوصو مدبب حولا ددس ف رعت
 خبل ارو

 0“ ”<١ ”50505050505050505212[5[5[12121<1ة2ة210101 ل“ 52520202121015010101010<1<[<[<1““

 و و ةعلابابساث ام الع ين عيورشا ذهواهنحأ اربالو 2 ىلا ىف ةلمحتملا ةموثلا معطب

 ساسحالام دعو عمق ين مح 1 أ هبرخ

 5 ةيوطرو ريويصم لش فلرألا كايوطرلا | 2-0-0-0 ههنيب قرغ أو نايكلا

 اذهوجرفلل متي نا مدرة هلم يارا 0 ايفا مدع

 حسا

 ي معتم ماسح لاو ة ده اشألا ى 0 2-2 و سدح 0-2

 هنالو سعل أدر دش وضع ١! نال عجولل ى ذو نمحو خافتناوو + افتناو لاث هعم نوكي محرلا مرو 5

 ةدعملا كراش اهبر 0 ا وةريرعشقوو دصلا !| ءاضعا كراشي

 هع دابر تدلك م درلاو ةتاطما تعش مرق 1 مددايا

 مر ا حس سس سس عي يب سس سو و ويس جس وبسس



 الد

 ةيوداركذ

 ىذنملاتامالع

 نفاوثي نا هساكحاو لبعل أت امالع * نيمسايلاوا علطل كدت 77 ارو كيل عالأبا نعيم ابا اناني 2 0

 ( «خ8)

 اضرار :كحأرت 2 ١ زوو غفل نع ح8 كشاو 06 1 مهاوولاك 117 د اذ ةنايزأ هنالك

 تابوطرلا عارفتساو ةدال 1 مداد تدق فعالا ل دك ء'اب دولولا ااوابابش لوطاو

 ْ نالاعف ىالبعم لا ءامج ع )أ ةعيهاذ 5 ركذدقج العلا «رفاع علا فال<رنولو ميمح د

 0 هاا 0 ١ لجرلا مز ب

 ادتتسلد همن سنممل ممدنسسلل ل سمسم سنس حملا سلسل ننس متت لل ل ل حل بس سس حلا يتسع

 مجم اعف تيسصص77س7٠س سس

 ' 5 وراتب .زاقوأت 20 لا ا --

 ممم تنجب شن تنس حسنا

 ئلعؤامحرلا روع 7 ار ١3 دمص آلا تابا اباعللا و ناهدالافر 1 اما هدب جاوع

 كب طوول ! زاب رمت :ى رثكل الاوه و تعطر 1 طرلاو هزابلاام ل 0 ا

 نموسلاو نا د مس نوجه سوأت ثور 15 0 تع

 مل سلا يس شيش خاتم ب سا سس سس سس سس ا سلا رق ب د وس كانا

 0 كاب عباب ابتع اقا درج لبا ناكل حض ركام - ا 1 0 ها مدد اذ فاي لييقاب
 مشل يسلم للنيل  سساسا

 |مامضنال ناك امو كلذ جالع يف هركذنامن .فاهابمو أيد كس ب دامحرلاماروالو ا هو كارلا ةئيه

 بوس ف ردم هاذ هاو تالوطنلاو ت اعلا . أ امتبالا هذ ايخسرمإل نإ عقم اهمف

 همس - سمس سل ميس سس سلا م صسسل مخ السل ممسس مسلسل مصل صح سلع ملمسل حصص سمسم سلا حج م سا يس مس ل مس سس سس مهن هتسل لسسلل

 قايل و لوسين الاؤ نشركل ع م١ كتم لمفتساو د ا امث اد ظلغو

 همم و

 لبعلا ى رش نعت ةيو نارك اوي * فريقا جارت 00 - هاو .ايرل

 ه-همحتسا مساس

 ربو ربا وهلبقرأا عامجلا ”دنعأ ارو هذلوةةرناتجتع لتفلا لوو عفن داع اعيش جاعلا ةراشن

 مسسسسل سس سس سس سس بسسس ساس تسسلم تسمم يصل مسصصصسلل سسسسسسم تسييس رسم مصل سس ص٠ سس 2 سس يس سنس سنبل ب بسسس سس: مسالا

 تكنو رهطلادغب بنرالا ةحف مدان ياخ قدوغن 0 ديح سويلاسيسلا
 تجلس ل يشسسلسل محشش سس سس سس سس سا

 ىنيقنادردقدسالاو !بنذلا ةراوم نم دج .زفوةرعبوزكذلا ئ بطلا ةرارم كلذ كلذكو لبعلا

 نر ابنلل# :اوضمأ و جاك اري انه دز حلفا ةيهلك ليد تكف مود دلما لع .: رف اضيأو

 هيلع عقب ذل يي يي الا اولا كاهل ةيمكل تكل ذاكر | ف ورطلا# ندهدو



 منيو صنم امناكو ةسوبي نئلارك ذلا جرخ#و نالازا ال قذاوتي 2 صعب يف :نالازنالا
 2-2093 مديد مت ها س٠ تتسلل ا سلا

 00200 ااالملال:210 7 ١”«12ر7و(<””7”7”7”7 101010202077 كب

 حاصلا اج ضرس ورك ذب اس اسرصخي عاجلا روت ماوس
 لقثو نقل و بركل أو نايثغل | ضرعيورخأتيو لقيوا ضيعأ أ عطقنيو ٌّ أرملا يي ١ لرزشالو

 سهم شدت سس سا  ءةء عل ةهممسشسمنبب مماسلل همسي < ملل همس م تلس سس تتسللا مس

 ىلذكو ةدعملاىلا تابوطرلا ليهو غامدلاو بلقلا ىلا ةدسافلا ةرخ الا دعصت و ثماطعلا

 ممسشسسسل سم ججس_ سس _ثشنبل سمسم. سششنت مجم ٠اهسابل آتي يه ه-يب سس هسة

 مدس-للا ةمدلل متسلسل. سس. سس سس حششا_ شلل

 ممل سمان شلل

 دعب ٌددوقئم ٌةن اجاوا عمق نم بايثب ةلمزتمرد نا ىل ذكوالف الاو لم اح يهف صغم
 دش سس حشسلل_ جس يي بيب ب بس سس سنن  شيسبيِبي- بسسس سسسسصسسس سس سس سس سيب سيييسسسسم سمبل 1 مسسيسصسصصشس _مسسسللل

 همس سس مل سس سا  ح بيبسي سين - حيينبنبنبجب سيب سين تاس سسجبي ب شيش يي  ججبيبلللا سس سايس شن سس سس سسللا

 عوش لول 8 6 ف دحوي دقو الذ ا فاد ّّ اح يهف اهتحئارو اهمعطب سن مل ْناَف

 لزنيو دعصي بحل م هيف ناك امبرو بابضلاك هيف ئيريايفاص نوكي دقو شوفنملا نطقلاك
 هممممسلب مشل سادس سسننسسلا

 اهيلع ف يخ ةريغصلاتقلعاذاو ةرمحل أ ىلا ةرخآ ينو ةقرزلا ىلا لوبلا نوكب لمعلا لوا فو

 رومالا قئاقحب ملع |هللاو محرلا ىف مر وواةداح مح لم اعل ضرع اذ اكل ذكو توملا
 مدمسلل ملا _ةهةه هه مهمسحمع أ |! شي نعلعطل هه تيت سيت سمس هلكت سس د د  سشسلايمعسبل لد اط+لللسل

 نخاهنال نيميلا نم هجورخو هترارحو لجرل | ينم ةرازغهنامالءوراكذالا 59
 ىلذكودبكلا ىلا برقاو عفراو نس“ يهو ىئنمبلا ةيلكلا نم عوجتواضاوق نخناو

 ىلع نيعتةيلامشلا مجرل اون ا درابلا ل صفلاو دلبلاوةريثكت ابوطرب اطلتخم نوكي الذثنيح ىنملا

 تابوطرلا ةبلغل ةخوضيشلا وءابصلا نود بابشلا نس كىلذكأو دضلاب ىضلا وراكذالا

 لجرلا نيمي نم لورج نادنا مهضعب لاق يشلا لاق خث اشملاو نايبصلا ينم ىلع ةيلضفلا

> 

3 



 ( اخ

 0 ل 1 م ع سس محسح م

 صسسللل ششسس سس نيب دبس

 تت

 يتتلاو هنمل .رارمحاو الو ا نميالا ىدثلا مظعو نيميلا ىفلقثلا سحتو هلثم نع قئئنالا

 11 2 122227222 2 7بلس لح هلل | 0 نًنٌ”ٌٍْلا سمسم سمسم ل ميسم
 سيصل مسسسسلا
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 ك0 / حسم بسسس بسسسسما سحب

 ةرشب نىقناو اطاشنرثكاوانول نسحاركذلل ل ماسلا غيشلا لاق نننالا نودهتد اموركذلا ىف
 ركدذلا دلونيامرثكا هناف نمي الا بناجلا ىف لقثب سحنو اضارعا نكساو ةوهش صصاو

 ىلذ قوبسل كلذ ضرعبامن او مهرلا ينتع نم نيمبلا ىلا قف دنا ينم نم نوكتحب
 ركذلا نينجلا ىرحت اذاو ىنميلا ةضيبلا نم ناك قفدلا نالوا 0 أ فنناجلا
 نم نوكي نول اريغتو داي دزالا ىف يدنلا ذخأت ام لواو نديالا بناجسأ | نم رحت
 ديو الوا نمللا ىرجت اهبلاو ننميلا ةملحلا اصوصخو نمي الا بناجل |نمركذلا ةبحاص
 رك ذلا نبل نا نونحايث اماقيقر الاج يزل اظيلغ اهعرض نم بلحي يذلا نبللا نوكيو الوا
 نم ًاطنيالو ليسنال ٌو لول ةبحو|قديز ةرطق اهئاكي قنيف سمشلاىف اهيلارظنبو ةأرملا ىلءرطقب
 ءا دوسال ءارمح اهلجر قورع نوكثو ادي دش اداوس ال ةرمحركذلا تاذ يف ةملعلا د ادزتو
 الوا تكرح فوثو نع تكرم اذاو اولاقارت اونوءالتما دشا اهنم نميالا ضبنلا نوكحي و
 ىئنميلا اهنيعن وكيو نميلادبلا ىلع تدمتعا تماقاذاو برجموهو ننميلا لجرلا
 5 تامالعاماو رهشا ةعبرادعب ىثنالاو رهشا ةثلثدعب كرحتيركذلاو عرساو ةكرح ىفخا
 ١0 اهمارو ةرثكو نيقاسلا فاصوصخ نيلجرلا حورف ةرثكو دكؤي اممو كل ذ دا دضاف ىنالا
 ظ تامالعأ دزأو الاح ءوسأ ناكو نيؤم قيعض كذبوهامنارك ذلاب لمعلا ناكامبرو
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 كو يم اك ذالا ربي دناضبا خبشلا لاقو ةيوقلا ىث الاب لدحلا م

 اهيلا مماحا نا ةروكذملا تاجزرفلاو تاروخ“ ابو سوطي دورثملا برشتوروخبل أو رطعلاب

 نركت نابجي ةأرهلا نا لوقب نم ىلا تفتلب الو تاخورملاو ةنخسملا نقعلابو
 ينملا اذه لثمفةراح ةيوق ينملا ةنخعأ نوكت ن !بجي لبرك ذلاهنم داوتيل ىنملا ةفيعض

 نوكي نا بجي لبركذلا ينماهينم نعزجعي نا بجتال نكلو ةر ا ناب نيلوا

 ءاملا برش ارثكي ال ناو ةدم ع امج ارجمي نا ببجيبو هنم بابلا اذه يف ووقاركذلا ينم
 اتق ةر م ادامف هينم لجرلا برجي مث ةنخسم ا ةيوقلا ةيذغ الاب ايذغتيواليلت اليلق هنم اب رشي لد

 ةريب دذ ىلع :رمتسيو ام ايا كلذ دعيربص ينملا ظلغ اذاف ةيقاب جالعلا ىلا ةجاعل ا نا ملع

 0 ا هجولا ىأع عمتجيو ىنملا يوقب ىنح

 روفاكلا بنتجيو يمدنهلا ماهل ادوعلاو نارفعزلاو كسمملا دنلا لثمر احل ارطعلاب عضوم

 نارك ذلا همهو يفر ض<:وراك ذال !ىفركفدو لووام ©! او سفن بيطاو لاح رس ايف نوكيو

 دارا رم [ةساؤك جلس تامل شاببلا ىوذ ءايوفالا
 يميل لأق اهمدعإلا نيل كاد ليحلاقو ءايف ىبللاروردوهتاف هتاقوا يف ثمطلا

 هلاحب قلاعلا ىنملا لزنيامار رت تلال  اصوصخ وة دودش ةبثوروا ةظقفو الي رس رو
 مامسعلا نا 0 لاقم الا يف ماقثلا لطول قر نرحل >وا ميظع ب ضغكة طرفمةيسفنةكر كرو

 نم ثدح# صوم نيج جا خابطقسي طقف قالزالا ارت طقسا ناو ةيف ثكملا لوطو

 1 ار مشوا فعشلا نابجوي امهناف ةدربو نا كودبلاو وحطرفوا للحتلا ببس هد ا>رتساو هفعض

 ءاذ غواهسفن ءا ذغ ببسب دي ذللا ةيهتشلاتالوك 11 ىلاديدشلاا هلي كلذو هنص معطت ماو لوك 8

 ياى 1 ىلذل نيج | نقرطقماد اواهاوق كتذفعضو .ةأهحو اراتلعفنا | دم دك ع ضاخاق 0-

 ال سس 1 لا

 أماو اهئلأط 0 ماقساك لصاووا قباسام ماين دبلاوهود ابربغ د
 ايدل 1 تت ا 1 ا 51

 ل رح عامجأط مرو م +0 ء ءالتم طرف وا دصف وأ غ ارفتساوا 0

 طاقسالا



 كو د

 ( ى00)

 1 كسل رمح دللي عال بن لد أ تشع كلا 0 حرأل

 ا لا ما ا ]| ل مس أ ع ميس همس لل ميس

 0 اا 0 0 0

 لثموا اهاذاو مح 1 )| ع ذليف دي دص هذم لورج ج ذا اصوصخو ةعيبطلا ههرك دف ةنوص بابسا

 ةاعرتساو 00 افللا و ةتشغالا 0000 ا
 ا تس سس دس

 2ص2ظظذ3 ءا اة ع 09 و ىنمسي نأ - 2 ا

 را نوح تن يننارهخلا قات يندب الإ جايا ناي رزاق وع
 ومغلا لا لاق اهنم ىتهني هنكل نينجل ا ىا لفطلا طبض ىلعر دث الذ اطامخ“ ةوامماهمحر

 تاهوف ىلع تابوطر نمو جيرلاو نما وكي تيلاتلاو مل :ائلارهشلا ىف نئاكلا طاقسال ارثكاو
 شاذ ,نئحرتسا بطر اذاذ ةميشملا قو رع يسن 0 ااا رغلا يمس ربل هلا محرل قورعلا

 اذار ةعفد نايدثلارمضت ناطافسالا ةمالعو لقثو 0 111 فش

 نيللارورد طرفا اذااضي'و رماضلا بناج لا ف يذلا طقس مآوت لبعلاو امه دحارمض
 ةرثك ىلذكو طوقسلا ضرعمب هنا أو قيعص نينجع نابر ديف وهف ف اني أرمصضو لتحرت اونو !|

 0 ا يعش لاقررااف عاجرالا
 اهئاهتناو اهنوكن ءادتب ادنع ةرمثلاك ف عض نوكي ذئنيح هقلعت نال عباسلا دعبو نوكتلا

 ىلف عفاخنام فوخا ناو ةرجشلا نم ةرمثلا قلعت محرلا كيا هقلعت نينجا هلل
 ىلع فاخبامدش ١ ىلذك اهكار دا دنع امأو اهروهظءادتبا دنع اماوه امنا طقسي ناةرمثلا

 قوتي نا بجتف ةدالولات قو برق يبا برقالا ليبقو قولعلا لوا دنءوهطغسي نا ريل

 قوتي نأ بجيف ب ابسالا لت ةامج نم لهسملاءاودلاو طاقسالا بابسا نم نيتقولا نيذه يف

 هيلاو ملسا كلذ نيباميف هنا الا اضيا كلذ نيب اميفو عباسلا دعب عبارلا رهشلا لا

 ظ
 ظ

ْ 
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 59 االول اهم د ةيقنتو اهلا اهسأىن مك ةوالا هذه ضعب ين دب نك 3 !امبر وةرورضلا دنعر اص

 ةدصاغلا طالخ. الا: ١ ةرثكل دب نكي مل ن اف افا ىلذلو ىنطلو قفرب نوكي نا بجيت دعرلا

 نيبجارللا :!١و تشخريشلا لثمب ي 82 دكأ ناو قفرب لهسو هنا لعقد نال مير دق لا

 فكل ذك عروب اع لا اا در ولا بارش كل ذكو ى ىئلوان اك يدا دغبلا ئئبوملا درؤلاو

 فعضلاو بمد ستتم دهن 00 رادو 0 ارمثلا
 مس-لا سل 0 ا

 سس سس د مممسسم تسسسس  مسسمسسلل

 ت2 تت تا ا ا 2ئ2ئ2525- لا

 ةيبلقلاةيودالاى --- نوع 00 20 ا!كذالا» نوهريخوهو ا

 000 هبل طاش هدب .«نيطسورلا ناكل فييرتلاو اهريشو ةمتوق يلا تاحرفملاك

 نستعمل لفن ١!: ئوا نينصلا مح مجان أريقإ سبت الثل نهعئامط, هعئابط ن 570 ناي .دمعد و نابت .اهنرزلاو ينور دلاو

 مرا كاكا دي زيتاف نر لوبن يظل لاخلا ىقفوأ | عوشملا 0 اول دع )| ةطغضب للا مجازي

 0 افزا لع 2( ىلايد وي يذلا ثكملا ليوطلا مامسعلا يبا مام قفل عم ا : مركالو نضرعلا

 سفركلاوربكلاورمحالا اصوصخواببو ييوللاكضيعلل ردم 6 ةنص لكو ةرفطلاو ةبثولاواهرتاوتو
 ةجاب جاب ديفسا يب ارحلا ه ارحالا + 76 ني هرثل 00 0

 دبا ىاثلا 0 ذنامر لاو حافتلا لاوةوهش ا أو ا

 تدل "ليي لات 0-5 2ك

 َح ا ل ل همس 22-7

 86 5007 مثزولن ل 3 ا دا هعبتتو ةمس دةقر 0 00 5

 سس سسسلل_ سيسسلل سس سس مسام سس

 ةميشملا جارخ اوةد

 اا لال ذر نم ايناك تدلل فلا تابت انك عد هبراربتشرايخلا ر اكمل 1

 طعق

 ٍِ 5 ,نجال :ظواح ةيودا

 ا الا ل
 لح معلا ن

 ةدالولا ليهست

 ةدالولا ةلهسمةيودا
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 0ك | عواو نم نولغم فواز 2-2 تبارش عماهو أم ١ لوقسي و امع انروشقلا كلذ قحست نا بجو

 يص ةيصرادلاو ” راتموارحسب حول :عيدسلول كش هو لهباو 0-0 وك 0 شوايسربو

  :لورسيلا اهدي يف يف ةأرملاتكسماناكلذكو دكوأ 2 خابرتسديبدنجلا ع 0 ”:كلتيلاعلاو مو ءاطلاو ةدا١ داو 1

 1 1 قتلا و نالع "لا عياقوب 77 ا | 1 ندع لل 12 "تي ةلارق نادل هنت 17 هدضاعل كلا

 هس شمس ملا ميط يس خا هم مل شا اهلل 8

 تيس يستلم سسسسخشسالل سلا تسسلم قس سس

 0” رو 0000 0 1 5-0-0-0

 : "ولع تقلع اذا قوحسملا نارفعزلا ١ نم ةذختملا ةزرخلا أ ١ليقو عج و اهيصي م !اهيذجف 55

 ١ 3 امير عاسلا لا نكلو ةدالولا ناهسب ماهتضلا ليرو !ةيبعلأ و اس ريخم“ كل د .رخ اهذخف

 1 0 < فادية ناش ثواب ذخّؤي ناواو ةدالولا لان قديم أب ءاود مشل لاق ىب نجلا لق

 -.. واحاو لك م لبا نصر اذ ديج بح ةفص# عيشمارطكشملا كلذكو نهد رم عوشو بارشب بح
 ّآ رملا طسقلا او جرح دا دنوارزلاو نملاو ةفرقلامهار د ةعبس نزو ةديجلأ ةخيلس 0055 ٠

 1 "ااه نحل 0 يع ددحاو لكن م نويفالاو وةعبمل امه ارد ةسمخ دحاو 00

 ا الا: كلقي نا يلا تح الاو قيتعلا بارشلا نم ىتبقو ايف يق اثم ةثلث ىوقشي و بح

 ١ 10 مهار دةرشع نز ولهبإلا مذخ وي ٌؤيرخآ بح *مهردن زو لواع ةنمرصتتو رخآ

 ١ اةاروكلم 006 ةشالاو 1 َكَرِيِتلَع أ نمو مهاردقعبر !كم هربا بح نمو مهاردةسمخ

 ” عيشما رطكشملاو ل هبالاؤببط ندم ترمطلار هي ربط يف هارد ثلث هنم برشيو ابحذختب !مهارد

 ! ةيئاةد انوا ف 7 0 هدانا ---

 وبس .مسيييع سيب حيل

 ا سس مةسمسمسسس سس ميسسابا:ب ك0 01177 سمت ساسي سس احاتيتيل مشي حاسس سشسسسل ممسحة سيلا

 عم اد 0 ةسسسصم ندع

 يملا دي هن د ا ةلهس ةد هد 3 اذ 0 أو ةناعلا 0 2 م 0 1 4 0

 حلا دوج عبس



0 5 

 ( 0١ -) قيفص يف ةحلصملا توفت ةأوق 2 ضرعلاطخلا تدع ىنتلا ةرابعلا هذه

 ماقملا اذه يف ثدروا ىل اويبعاب هدول تنل اي ديذعلا قفط مل

 رو ردو دسعلاو هجولا ءالثم |هتمالعو هل ةعيبطلاعف دو مهلا نم ندبلا ءالتمال اما ثسمطلا ةزثك

 شبغلا ىف فعمضرهظي مل ام سبح الو ريغنبال هلاحب نوللاواي وقهناليس عم ندبلا نوكي ناو قورعلا

 هتقرحو ليسام ةةرو ن وللا ةرفغصو ندبلا فعشهئم العو ذل مولاة: رلام13 وللا يف ريش

 اطلع ةبلغل اما و قورعلا ةاوفا ةكسامل ةيخرملا م دلا ىلعّب وطرلاةيلغل اماو هنول ةرفصو هجورخ ةعرسو

 ةارملا لمعتت نااهنم دحاو لكةمالع اهل ءارفصلا ميتفتكن ورع هاوفال رتفملاداعلا يوادوسلا

 نولل | /اذاهيلع ىقب امبرو بلاغلا طلخلا ن ولاهي رهظيف اهف اغج دعب اهيلارظنت مث ةذطق ٌليللاب

 ©: دالولارسع بيقعب امار محرأا ىف حورقل اما محرلائيفريساوبلا نماماو ء امل اب لسغلا دعب

 ملا ةرثك نم يف التمال ات اجالعلا © امهعدوم ىف يج؛ امهجالعو حورقلاوريسآوبلا ةمالعو

 سارق !يقسو نييدثل | لفسا ىلعر الاب مجاخهلا عضوو يي نثلادشو قيلس ابلا حضغف طرفا اذا

 ضامعلاودكاوفلا ب ارشو نامرلا ب ارشكم .دلا نار وثلةنكبسلا ةثفطملا ةضب اقلا ةبرشالاب اب رهكلا

 نامرلا امرا سي راب ريف الاب ضمعهل | بانعلاب ةيسوعلاو جو رغلاب قامس ةي نغالا * قفت ا اهيا

 ىيل ١ نم ة نكتملا ضيحلل ةكمممل !ةجزرغل او ؤمل | حافتل او زما ١ن ام را | هكا فلا *ضماعأ |

  نيوخالام دوايق اق ال او رونكل اراشقو صفعلاو ةغ اسلار اكنتو ىن اميل !١ بشل اورانلجأ او

 ةرغصب الاو ليك ١ اهلا امد نجي س ال اق روواب رهكو 2 خم و نفسر ؟ييلجو

 ع ودلال ثم هنقر حو مدل اةقرجالع « ىلاعثدللا نذاب عطقمب لئتح دحاو بعب نحاو للمعت)و ضيبلا

 كل نك دي نع ال او م ىلا ةظلغملا ةثفطمل ١ ةضم اجل ! بوب رلاو ةبرشالا ىفست لال ١

 امهتالهسب ء | دوسل او مغلبلاوهو طلغل !كأ ذ غارفتس اف طاغنل | ةبلغل م نل ١ ام | ىصفل ! ال |

 ع وذلا جالع هج العف ةد الولارسع نم ثدح ي يل 5 هركذ م دقت ي نل اروب ىكئلاو

 جالع

 ةيذغا

 هذ اوؤ



 كثرمطلا سايثحا

 (دملانو))

 لل لل علو رتل طف اكل قي ال واح اهاعغم او ةيذغ ال لو. رهتحلا نم كارلا

 ا غفر نادينا! ةفاحأ تمدلعاو م دل | ةلقل اما ثيمطل | سايتح | * مح رلا ىف

 وعنو فاعرل اوزيس اوبلا ن هم كلا ن اليسك ثاخلارغتسالاو بعتل او عوجأ | م نقثاو

 هليل الغ و ةظيلخل.ا طءالخالا. نم هطل اهب امةرثكل ام اور ةدرو ربل !نم م دل | ظلغل اماو ىل ذ

 ' موفلا لقثوز اربلا ةيمغلبو .لوبلا ةرثكو ةدرو الا ةردخو هضايبو ندبلا لهرت

 اف اافجو ل فرفاعر شبفم ففج»رج نماما محرل |قو رغ ةاوفاىف ةدسل اماو

 رئاسو قرعلا درب و ضبغل | ثو افتو نولل | ضايب هنم العو ةففجم ةدورب نمو | محرلا

 ندبلا لازهو محرلا ونس خلع ب تذنكم ءىابب تان هرابلا جيارتل] ةوسسرعم ام ذلع

 قورعلاةاوفات نسف كلمن | عورفوا قلت كيرا يف ميرو اهو قروازعملا الخو

 م وفل او ةءدل او ةي ذغ ال | ىف عسوتل | جالعل | © ةمخ ازمل اب كل اسمل ا قيضنمس طاارفاو |

 مدل | ظلغ ام آن دبل !ىف مدل ارث و يعيبطلا هل اح لا ندبلا عجرن نا ليلا مامعلاو

 يتوفلاو زايزارلا رزبو نوسنالاو سفركل ار زب لام ةفطلملا ةذعتسملا| قي دالاب راع ف

 هيبدبك ىلا هامل. عرف دقت و برشت و ركسل | ىلع ليغصت و نيلغت اهون و عيشم ارطكشملا

 ناسلبل ! ثرحو ةديلسل او ئغيصر ادلاو لبنسلا لثم هيوافال اب اضيأ ديكو اهيف ةيو د الا و نه

 او اوبز وجلاو ةدوعو
عب طسقل او ليهل

بك قدي نا د
00 يفرض رب ن

ناعلا ىلع عضوي و 
 .ة

رعل ا نم يتلا ةدسلا اماو نيمويب ةبونل | لبقت نااقاسلا محبو نذاصل | دصغيو '
 ةرا

 نيبجفكسلا بارشب نبر ايخ اززبو هنو ارل او ءابدنهلار رب لئثم ة د رابلا كم اجتفمل اب رل اعف

 هناي زارلاو نسفركل ار زب لف ةفطلملا ةراحلا ى امتفمل اب ةدو ربل | اهببس ينل اوه يركتلا

 ةيذغ ال ١ نم تابطرملاب أ اممف سبي نم يذلا اماو رمل | صارق ١ اذهيف عفنيو امهوحأو

 ش قئرا امو مارو ال | ةيو د | ان ركذ نفع هرك ننف مرولاىنم يذلا اماو ةبرشالاو

 جم هل.الف قورعلا هاوفا عدس و تلمدنا ىنلا حورقلا نم لا اماو هعضوم ىف ةركذنذ اضا



 ا
 روي ام يقسو ةضايرلاو ليزهتلا هجالعف هس طارفا هببس يمخلااما و ىصفلاب الا: ةجلاعملا اهيف

 عضم يئاشغوا ىلضع ىئاز ' يش اهجرف مف لع اع جر! يتلا يه ءاقترلا قترلا * ب وخلا برق دذع

 عاجوا اهبحاصل ضرعيو ثمطلاو لبعأ | عندو ىقلخ ريغ وا يقلخ اما ةيبدو عامجلا نم

 نما هلو وح مجرلارلا * نكما نارمغال دب ىعلاب جالعلا ف ثممطلا نفع ميظع ءالبو ةديىش

 طوقس نم وا يغبنيام ريغ ليلع تيم نينج بذج وا ةميشم بذج نع جراخ نم بابيسا

 كلل قلزوفءاضعالا ىف ءاخرتساو فعض هنم ضرعي ديدش ع زغلوا اهزج“ ليلع لاع عضوم نم ةارملا

 اهنم قلزي ةجزل ةيمغلب ةب وطرل كلذو لخاد نم ببس نم اماو جراخ لئلا جرو محرلا

 زازك اهل ضرعي و رهظلاو .نطقلاو : دعقملاو 0 2 ةارملل ضرعي نأ هةمالغو محرلا

 نيل لزان يشب جرفغلا دنع سحب و ةئاعلا دذعري دتسم يشب مجم .ث ببسالب فوذو ةشعر و

 ةوو داب ندبلا ةيقنتفج راخ لل |ااهتزرباو محر || تقلزاةب وطر تييضل ا امل

 هر مث ةيلاغلاو قولغلا نم يش هيف ف ادملاقبنزلا نه دب محراانقحو ةبوطرلاو ,غلبلل ةلهسم

 ظرقلا هيف خبط يذلا شب اقلا بارشلا نم ليلق و ء ام يف تسمغ دق ةجز رغب اهعضوم ىلا محرلا

 قنا كمارلاو ككسلاو 0 في داو بونرغلا سصفعلاو ثمين ارطلاو

 سلا | مئارالا مشو ةضباقلا ةوودالاب كلذ دعب جرفلا ىحاونو ةناعلا نيمضتو نيكرولا

 0 !اهيف ةجز رغل ا! فكرتو جالعلا | ند ةدو اعمو

 رك ذ نق محرلا اليم, * ةلوملا و وقال ىقس عم جالعلا اذه هجالعف ةجر الا ب ابسال ا نم

 فرمطلا: سايت ١ نمازيرل اهلا لوا سب اب .ةييوشا ل وعما ةارملل رعب نت اجلي 0 0

 اهنطب ىف سعجو ةب الص عم ن  امبرو محرلا مف م امضناو ةوهشلا طوفسو نوللا ريغتو

 برعجت د,ا وم,ة:رثك اها بيلا ةرسيو ةنمي زمغلاب لقتني همجع" رجح نينجلا ةكرسك ةكرح

 قرغلاو ةظيلغ حايرل ا محرلاوغلو | محرلل ضرع بلص مرو اماو ةرارعلا ة نش عم اهيلا

 زراج.دةنوكي ناو نيلجرلاو ني ديلا لهرتو نطبلاوتنو ءاسجلا ة تش قحلا لبعلا نيبو هنيب

 ةب.الصل او ءاسجأ اب امهنيب قرفغيو اضيا ءاقستسالا هبشيو نينجأ | هيف كرحتج يذلا تقول ا

 جالع

 محلا نالوم

 اجر



 جالع

 محرلا قانتخا

 ثكرمطلا سايتحا

 ظ ل
 , بارش ل نيقسي جاالعل | © ء اقستس ال | دام الع نم رك ال0: كم امال. مهنتي يتق ١

 | لاهساال | نعب و جاسناال | نعب رابكلا ثاجر اي الاب لهسيو عورخأ | نه دب لومالا
 | وك ليلا ةبوشالل وم ثسمطل ار ىيام لامعتس او ةعب ر ال ١ قايرتو مكركل اءاودب قست

 1 .تاخو رملاو تا د امضلاو هد او انكتا وم جايرلاب قاض امو ضال ووغلاوا قمطلا اونو | يف

 ه محرل !ىف بلسلا مر ول باب يف “يجمل امي ةب السل. ل اعيف مح را الم عم ناك ا ةاو

 1 يح إو يعل ةرتكاما دف بيل شغل او عرصلاب ةهيبش ةلعد ذه محرل | ىتخأ ظ

 0 تهت مح رل | 'سلقنيف ةيمس ةيغيك ل نانا نايحخ او ديزي زعل !ةزال ل نفطي هنيع و. ١ ىف

 ٍ ةلعل !و نهنهنم ثددتث غام دل او باقل | ى | | لع داني يمس يد رر اب هنم عفتربو هنم

 1 ضرع ام لثم هخ١ ض ضرعيف مانا ذ دئكف ”عكو نام'زلاهب كاهط ١ ١3 تسطل [نسابتحا ماو

 ىف نلا لتخا ةبونلا تبقا |ةمالعل | بئاونو راو ن1 ضرمل | | ذهلو نمل | ىم

 1 ابرار لوببطلا ىفاقب وطور او قولا نق وسار "نقف انبللا نع ذأ ةكعاتو لك لتتحو

 ١ يععلا لصحيو لقعلا طاتخ مثث د اوغل !غلبي كا نع ! 1 ةناعل | ةيح ان نص عفن رب يشب ةًارمل |

 1 ه ند يف ةلبلعل ٠ نا عرسل ارخةلعل ١ نه نيب قرغل اذ توصل ا عطقنيو سعل ١ لطبيز
 7 .انيطع رمال نوكي نا آلا اهب ناك امرثكاب تقاف | ١ ذ | ث دست اهلقع نقفت ال ةلعلا

 ١" جالعف ةيونل | لاح ئف ام ١ ج العلا © عرصلا ىف هن اليس لئم دب ةليلعل | مف نم ليسي الر
 وال ياهلا عش نكي ةبشي ةلعل !:: قه ىف ىف ةبيطلاا عد اورل ا مش وس يغغلا

 ظ راخبل ١ للحت نا اهن أش نم نال اهريغو طفنل اد قا ارح ارا نرل اذيكلاا و اتجه هل كيم

 '” ءاايشالا ىلا هقوشو ةنتنمل | ايش ال ١ نم هب رهل لغسا نيل ا محرل | لزني و هفطلت و درابلا

 ١ دوي و ريتمل !زوب كمشللا اهيق ن قنغي ةرطعلا ةراحأ ١ ناه د د الاب مح ا ل ول

 مجاحلا قلعت و ناق اسلاو ن ام دقلا ىل نيو بابلا | ذه ىف ةياغ امناف ةيلاغلا مح رلا ىف
 | راتب دسم زج طيحاو ناطر نهرو : ني قل | نط ابو نيتيبز ال" ىلع
 تاجرايالاو ئاويغلاب ونود ةغيطللا 3 ا ا اج انكر ةفطلملا ةغيطللا 0 ةسن نا



 6 للا

 ةضيرملا ثناك نا ىل ذدعب مث امهوحأو ىثايغلاو سوطيدورثملا لثم نيجاعملاو رابكلا

 محرلا م تنل زف امب رف ةرطعلا ن اه د ال اب مح رلامف ةلب اقلا غ نغ نثو اهل نودع ١ ا

 يتلا فيز اوزيدمل ايا ل اعيف ضيع ! س ابتحا نم يذلا بيسلا اهاو ىل نب تمفتن اف ةدوطرو 1

 محرلل فعضم د راب ج ا زم ءوس بوس امرأ !ىف ةخفنلا © ضيحل | سابتحا ىف اه ان رك ذ

 هب وبحو ج رايال اب لاهسالا ج العلا © ديف نقتحتف ح اي رل !ىلا ء | ذغلا س هيلا لصيام ليجتف

 ةيو دال اب ديمكتلاو ير ارغلاو نقعأاالامعتساو لوم ال | ب ارشو ينومكلا شر اوج يقسو

 ةيرأ | رغشل !ةد احا | ط الخ ال ١ نم ةلعلا » ذه ضرعت نق محرلاا ةكح # ح ايرلا ةشفملا ةنخسما

 يلتةيقنت جاالعلا * !نج.داحلا ئنملا نمو اةلاكإلاا يزد ادوسلا وا تدق روبل غ2 اهل انو

 ةدرابلا ناهدال او ةدر ابلا ةيلط الاب محرل ١ مف طلو امم او ١ ىصفلال طولا ١

 س دعل او ريعشل اء ام لثم ةدرابلا ةي ذغ ال او ةدربملا ةيو ذال اب ىنملا ةروس رسكو

 جالعل ١ * يوا دوس طلخ نع اهنو دح محرل اريس اوب * ساو يزابخل اوايخولملاو

 ١ ىطوريقل ابر اعب محرأ 7 اتش < ةبرش الاد لد نغالاب جازملا لي دعو ىو ادوسلا طلخلا غارفتسا

 بيس نمام ااهثودح محرلاح ورق * ورملارزب و اذوطقرزب ب اعلو سغنبلا نه ذر عمشلا رص نهتما |

 ب جزا قلط ةدشو ة دالو) ارسع لثم لخاد نم اماو كنهت وا خسفت ىنلاةبرضلا ل ثم جر اتي نزف

 لي عطقي يرارم دا طلخوا عسفلاو فاثملا همم ضرعيف ثيمل |نينجلا ب نجر | ةويشم

 اديثك اعبي ناسي انامل !نم ج رغم ام جووخ د عجولا اهتم العو روب و ١م رو راجفن اا

 عجو عم ةعئارلا نئنم دوس |اه د ََك 5 ناو رجفت | ج ارخ ناع ل دي ي در دل اب اهيبش

 عم مالا ء امب اهيبش ن اك ناو كلتهو عسف لئاغ لديرمحا امد ناك ناو لكلا ىلع لدي ديدش

 اهل 807 8 نل عمرا نقملا ليلق ء اضيب ةدملاتمناك ناو ةدكسو ةحرقلا نا لئاع لاذ لق |عجو

 ةليلعل ا سلجت نا هج العف اكتهو ١ اسف .ن اانا جالعل | د ةحرفل ا ء اقن لياع لدت ةاو

 تسيل | ذو نيب وشال امادو تدورزن الاور ننكلا نم ةجزرن نليحو مقمقل | ام ىف



 متلاتلل ١

 اصوصخو نفاص ىلا مث قيلسا 1111 ةراحل أماروالا فغ ارفتسالاو دصغلاج العلا جالع

 - ال

 ا دال | ه نهي نقعاار ةل وطملا ثاني داب ارقلا ىف رك ذ امم هروغو نامرلار وشق و

 يضنبلاو درولا | نه دب نقحأ جا رخر اجنث !نم ناك ناو ينم رالا نيطلا اهيلا اف اضم

 هدرولا ندد عم قرقيلسابلا امه ريب نقش مث علل ١ نكسيو ةدملا ىقني لنح ركشل او

 ءاوس ءازج اش اش | عم ةر ملا: و زبل ١ تيقس ةناثملا نيلا ةداملا تلام ناو

 بارشب , 0 لت ةبرشل | اهنم عب را ل رف ولاد دو ءاريثكلا و اشنل انو" غمضلاو

 ناهرل ا عامتاو ز رالا و سدعلاب نقعتف ميقتسلا ىعملا ىلا ةدملا تلاس ناو شاغشخلا

 شيب ةرفمو يب رع غممو نيوخالا مدر جاويفسال او درولا نف دب ىنمرالا نيطلاو

 00 عجو ا هوو لدعل | ءامب اهتيقنت و نمل | لسغ دعب قامسل | ءامب ةقولسم

 بّجاو عجول اا نيكد ار اخ نيلب الونخ نارفعزل او نويفالا لاوعتساف دب نش

 # خىاصما !كوغتو ةوقلا طقست كلعإ

 ا _

 ايصن شحال ا ساس

 ممسسمسسس سنس سنننتب_ بربس سنس

 0 ا 01 كف 0 تا تح ا

 مس هع سلا

 يان وكي دقو ةيفدأو اس أ لاما سماوي وتل :كضارعا#ب ةرثكلوا سبتح أو تست ْئ ءموأ سافن

 هدشسلل محل مك 4 مكب سل هه ل ل ا سس سس سشسينيس سم تش ا ضسضصسلل _+ بهن رمسب ل - هدهد

 ةليبدلا ئجاتذخااذاو هيف رعي 1 ا

 اا 0 3 ١! نم ماروالا تبر ةأذا ى

 1 خيمفلبلا: هنو ةدرلاو ليمطي دا دقت كلذكو, سا باعلاءا الا فيروكت ينلاةرالا 0

0 

 ةييغلبل |ةبطر !اعدا مللةنادل 0 وفارطالا اطال متلو هبدنع لك ددعد 2 + ةناركباال الو ع 6 056 الاو | لقثلا اةيلغ كف

 بم ا علل ل سل سمس ل سلسل

 8 كلذو ىيقأ اا حز درلاةفاح ولوبلا مرح يحل د ةيز اا قثلا ماع ادن هيلدل الفا

 هب قست هناك ونح نطبلا ايا هذ رو ددارو 0 كِسقلت] إذ اسالاىلا ءاذغلا نوفن لذ ةطساوب

 همس هلم ب مسلسل خه تطيل حمس
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 93 يعل عم دك وا ضيعلأ ن 0 ناكنا

 ديس >> الدأا|تناعا 0 اريل ل هيف جات انحب ةراح لا ءاردالا

 ةداللاب ذجيل نذفاصلا دصفب عبتي مث ة داملا بابصنا عنميف قيلس ابلا دصفي نا ء ءادتبالا

 00 ّى هو قوف ىلاا»الجرو دصفلا نوكي نا بجو عضوملا نم

 الوا ةليلعلا يا سلجتو لاق 5 ع د فمع اعلا مدلا
 هه سايل سسيسسلا تسسلم سس تيسصسسنسل ةممشسسس مسساتسل محسن يل ل

  تلهسا هيي لب تقص ضن 2 2 مع

 0 هبطت و اوت تنتقل لسا ساو درورذو
 متن ا اة اة سس سس ل حش ننس سس ١

 ةمتشجالس--لمه شسشسسم يسسسسللا سمسا سس سس سس سيسسسالمللا سسسسسلللا سئسسسسلها سس ملا سس سسسسماللا لالا سا سس. سس تتسم سس سس

 تادتاوظاات كن امرا سقس كف ورش قاس

 مهييل + هل سسل +خاععطظ ده ادد سعسعسشعد

 ج1 جا تراحم هر ل ا ١ 0 1 ريش ول

 دبع دنا |اماو أم هك كا ٠ حورفلا
 لافرق كف هوس جر حشا ل ا اي سل ا

 0 0 اويزا 0 ا 7-5 ا 3 0-

 2 ١ نم امهيلي .ةيوخسأ 0 زو 0١ ا

 سمس يعل تاتتسلل يييسس  تاتسللا مسلمي ساس سس سس سس هممم تسسلم سسسلا

 هةسشسسمسشل ملا سسوس بسمله سمسم صو صم تح بم ل سصخسلسل ممسسسسسب يصل صم 1س سس سس سيصل تسيل مسخ تسييس دس هيصصسلا سيسي

 ا 57 دقو وضعلا ليساد ادرأ ىمحو هل كد 2-50 1 م ايلا ةمصر اعلأو

 ... سيكلاف يان فصلا ىف نوكي دقو ةيصخل !سفن يف نوكيدق مرو ولا جيشن أ كاقر دصلا ىلا

 ىاذب سحاو هنم كاذر سعي ف ةوحرعل ىف يذلاوهنولو هبالصو هنيل لاح فرعيو ةسمأ نكميف

 ع



 0 ف

 ( هدانا !ريتكو كتاقلاب لصتم فيرشلاوضعلا 5 ' لمح امهعم ى قامو و نفضلا لاخاذوهو

 7 0 تاجا يديك يشار وردصلاةيج ١ يستمع صم

 ماسالا لا ل ل م اممم سمسم ا

 لا للا للا تلا تت تت ا 3-0-2 اناذقا سدس ال عر 6

 - د ديس 9582 رس ةو نم نو عم ع ا مرو

 موعللار جه و ءاد لا او ةيبطاا ربيلل بلذو ءارفصلا غ ارفتساو دصفلاف ةر د

 لخواريعشلاو!.ىلفايلا قيق كس لجلال ملقو در و نه»دالوأ هيلع عيضويو جاز الع ]كيتو

 سمح دمخسمل هي بس مسبب سمس سستم سس تيصسسسسب

 ىلفابو جسشتب د ومحم برجءوهاممو ةبطاولاةويزكلاو سلوا ءاب دنهلا قو اصعو» اصعو درواعو

 نانكلارزبو هلع: 0-2 م مذ نقم
 مسلسل ممسسسللا سموم مص 2 مسسسسل سمو مس سمو ممم مسسسسسسم 1 ديلا © 10011 مسا

 اا <

 ليلحالا قيل ْ 0 1 - لمعلا 1 000
 لبالا قاس مورق ورقبلا يحشر لمللو ١ لوفورب ديمضنلاو الار ءاويشلاو انك : دهمان فهل علام أ! ةتيبح

 هةسسلس هس مس

 ةنهسملا ةلاختلا و ,ديسللا سوو اجأاب ديمكتلاف ى سرلا امأو طولا نهىو انرولا هدو

 ةأررصا نب نه تع ها بيضتلا ىرطنبو ةناثكلا حورق يف «انركذامفةلخ ادل مارك اركذلا حورت اس

 أما. 0 طلاب اذه هسا كيب اقرا نخيل زايد امانا فايشو يسغنبلا هدب و راج م كرت

 تست ملل دسم مسسستع٠سل

 ءاذخلا اسال ا عماذه ضوسع# ن اهرويبحودوو هن هيو لقيا جاددفكاوءلككرم نم هفرمف ةج : ةجرا اي

 هتك سعاسلل مددسسل مسا مسسمستنسل سس همسسم هدس سس ستنلل سس سل مسلم يسمو يسم سلا مس سمسم تسسلم صصص سس

 ميا ديحسساب اق علا 0
 ا ئئه14ه//7//أ 1| ا1  ميييييسسلل يسسسلللا يسسسللل مسسسسسللا عسل صسلا سصسسمسا هش ويلا

 0 مي د“ 000 0

 ف ا اهنيب للخاو ل ةلئرخالا ىلع يوي تاكو معسل ا ٍَ

 بارجكوهو نولوت وعم ولا ايهتنمرمت وق دعما مف نم ئدةبيو»و نون 101 ل او قورعل ! نم



 (ةيمم)

 اهيلاعشرتب هثن ,ايوشلاو قورعلااياظش ى .هو قافصلا نم تاق بط يسشننو هكسم الالايساةيش ءيشىعواول

 ءاشحالا ةيوقث هدعفنم و ةدعمال : راهطو قادملا ةناطيكوهو يالا يه ةينهد ةجزل ةبوطر

 قوة يدري ةغل ذهبا وهف ن ٌواطير | نومسملا يقافصلا ع اشغلا صيرشتاعاو ءاهني دست

 قوف نم باجتك اب لصتيو ةيبن اج نم بلصلا دنع افرط عمتجر ءاشحالاعيم» ىوحتوهو

 نايرجمامهن ينيبر الا دنع ناتبقث هيفمتفني ىلاندو لفس | نمنيترصاخأ أو اوةناثملالفس ايو

 ىلاذننيفهلونب هيلاراشاو ةريغو عملا امهيف لزن اقرخنا و ااعسنااذاو قو رع امهيف دفني

 طوبرمريغ روع الان إل كلذو روعالااصوصخ ىغماعاو باجسح او ب ترئاماو 020

 ةئام ةيوُط هر وا كليق ف سيو ةظبلغ مير ذفنيوا جبشلا ل ! انام ىلع لدم لب ةيوق ةريثك طباورب

 مسيو هن اعلا يك ل لير وقر 3 لووسي دس واههريق وأ قيمز أ ١

 نذل نال ًادرإ وهف رز رول اوما ناك امويقتلا ودراما وب ..الاب سيكحلا ىف سماام لكو كلذ

5 
 قاقدلا ىرإل كل ذو سو لدا ضارعا اري تيس رتل اعمال ه نوكي ح ذفانلا

 قاقشنالاو عاست الا ببسو هئيف نولا ىدؤيدقو لفتلا اهيف سبتحيف ةطغاضتم ةمحازتم

 قد دوم كد وق حشروأ ف. :ه عوقو !ةطقسو| ةحتصوا هوا ةبْثو اه دضاع ةيخرمو !ةتلزمةبوطرام اما

 طلقة ر و مشلا لاذ لان جير وا لفت سبحوا .لجرلالرلنمم تامل ١ ءالتءالاىلع عامجو١
 هقورع ءتهفتت امي را ةردال لومسيو ةردالا ةبشاف نمسوا مرو نم بلصو |نفصلا

 قونو اهتوفامو 4 ار الا ىف للصخالو ى نيتيصخلا قوف قتفلا عقو ءادبرو يبلاو دلاةرد !ىىمسي و

 يف ةاوب هت امو لضعلاب وع دم عبضوألا لذ نال ةربغ ىلا س يقل ابرد ان ليلقاذهو ةرسلا

 كرحت نم ناك اماكأ ذكو راضيا قتنلإ لبث ىموهووتن ةرسسل ضر غي دف ايلا فارما

 ايعبا وقرة يملا ابارك فلق ناملعاو لاق من مندايدزالا فايهذاو :عاست للالوبق دشاوهف

 مهباع مرح ع ب جالعلا لاق ةريبك تناكن او لهس ض هرم ءاملا ةليقو ةريغص تن /قاوازابم
 نافءالتمإلا| نع ناكام كب كىلذرشو عامجلاو دين ةيثولاو حايصلا ىتح ةيوق يوقلا ةكرسلاو ءالتمالا

2013611 ( 1 ) 
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 1 اك
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 هال نمراثكتسالاو ةضفاانلا ةيذغالا نءاوعنميلو ةفورعملا ةدافرلابدشلادعبف عامجلا نمدب نكي 1

 ٍ ف 0100 ع عع ومع

 : 5 0 ناكالا ا ءانركذ كنا :ارتخالاو

 1 اهضعبو | هذه معنت نامرلار لا رف ىكغلاو قام ايار اب ذايجل مطل كافل مالو

 ئ قبدلاو هل كلا دامب نرجع و لقم اوقشالاور هيكل لاو تورزال ةيرغلا ضد عم

 . ليلحتلةروكذملا يهةللسملاةيودالو أو ا و ىمسلا يرغوا
 همهدد-ل لبد هه لست ا 2حتسلل

 ْ قايزتلا لثم ىلا | ئئاملاو وع يحيرلا ىفييتح !امبرو يكلا ىلا جي تح |امير وءاقستسالا دام

 ا الو فل نرلاما تااوققلا رمل رةبدعلاةسرفالا>اي ينال سوططب دور ثللاو

 ظ 11 م دي و ملال
 وو د 1 ماب مكرم والا 00

 ا 1

 2 -- حمس مسيل
 مسصم هسسسسب سس تسسسم سس

 ا 0000 اسما هاحو ١ 5-0-5 0 6 ىندب

صقتلا ىمس 000
و بنج ىلا ليبي دقو ع

 نمشلا لاق ءاونلالا هللاقي
 ا نوكت دقو

 ْ 0006 3 اة 7 ع

 ْ ايفرتون 1 00 2-8 00 5

لدلا ل نسفنلا اهيلع قيصيف لو < س غنيلا ءاضدا كثيآبف ةغاستاو نط اسيناىف ينس 2 7
 لاق كك

 هلالكلذو كىلهي هنأذ ةزاعلا قرعشلا هل تبي أ لبق لاعسواوبر نم 37 دو هدب اصا نم طارقبا
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 لطعلا ىلا ي دودو سفنلا ءوسي نأ ىن مدن الاب 16 مقالا ردصلل نكمي ما ىلذك ن اكاذ'

 مل د حالدب وجار تاون درو جاز لوقو رم ازايا ةبوطرلا غ ارفتسا ١ جالعلا لاق
 هه سسي سس مدل مه د ٠ بتات سس 6 _مسسصساللل مس ل بسس _  ساسسسس سيسبب مسي

 دورا لووك ةرهقلا جدلا 0-0 ناهدالاو تا م
 وا ف 0 كادر د راو جاز 0 ممم سي سس مدل _د-تسلسلطلشصشسشلل تسلل مسلسل ةهمسسيشسسلا

 ميلا يم سس سمسا مدمسسهلا ا هةمسسلل ااا ام بث“ اا الاللااااللللا تبت

00 0 5 0 0 
 0 | ء دمك كيل تامالج ا اشف
 امل يتمم ا سس لل سس ماس صصسصسسسسل تساصخخ صلب ردم سصمس م مسخ صخشصط همس سس تصح مس مسا حس جس يم سمس مسصسل م صج سس سس تيس شساتللا جمششسلا مشمس  مخاتسمل حس سلا

 ل حسم ا ل 5 ا ل ا ل وس ا م ملل

 مسيل ههه طل نصب يا هه نيل سسسسسسسل سل م اسست سس ل سل للا سما سس سل سم

 50 ويح هم سمصبلا

 منا لل ينس سس وسان سمور ناس
 تلم يلق ا هفته حي 1 ا ا يلا ا ير ل م

 تدارس نمار سا رافال يلم اصنعى 0 ىلع

 سسشسشس سشششسشسسلل سلسل سسسلل شسسسسسلللف سسسسسللب سلف سسسسللا سس سني مكي ا ل ع ا ا موال

 دس ا : اجل للطي مدل

 ندشخ ةقرخ تيييسمسا 0 نيام عم ب 0 3 مع 52

 دس ل امرا ع اهدالا ووش وعادل

 اق

 م 0-2 0 ديت
 مب 1 تلحس ++ههل ل .- هه مسسلسلل هل للسلع قي د لشلسشط ا لطم _ثسلاعغعغعء طع تشعل هس سد هم شل هشام سس سس

 ملا كالا لرد امةرثكل لجرلاقو رع ع استاوه ىلاو دلا اهنمو ةيفرطلا ءاضعالا
 ةيسمشسسللا سشسسلل شمل ششسسلاللل سسسسابللا سسسللللل سسسسسسل ت  س تسسسااب: سس م سسسسسياب سس

 سنا نال ناتالي داوللاو ةييسصعل 52 ايرانردلا

 ا

0 

 رهطظلا عجو



 جال 2

 نا اءاو ٠

 لدلا 0 وأ

 (ةالنث))

 مايقلا ليل يلوا نيلاو ملل ضرعي امار 1 هند تحيقالاو ةنوفعلا ىنعةيأا 2-4

 1 ' .ةظيلغلاة داملا دلويام لك نع ةب نحل .-لاحالعلا لاق را” ىو! مادخأ يىرثعي اماريثكىل ذل و فوقولا 1و

 جرذ راب باب مغلبلاواءادوسلا |غارفتساو او غلابلا عوقلاو ىةلاو ملعنامل يضنلأدعبو عبو يجر دتلاب نيديلا ىر هدصنلاو

 ا را نوديتفالاوا نيحلا ءاميهبحوأ نوميتف الابط ىلذكو غلاب , غلاب نمر الار جتحم اب ارقيف

 كك 3 00 كل ا 50-6

 ير ك0 ا ا ا ااا ا تبت ستسا ححسصتت 1 ا ا ل مم سلسال سال

 ديلعتور اكما نسبا ةذو وأدوس داوم اهئالتماو قاس ل ترسل م ا

 "11 دل از هال رابلرجم ياعم |١ ةيناحدلا ينير اهب 0

 لوو سالب ناقفخأ ا قش هن هددطح ب ىلذكو باكلا» ادو برطقلا ل م

 . ةدحشد ا ََّس ةهحقاس 0 _ ود لبغلا الاي اةلا ىاقرخ هلأ

 ةشمد- دن-لسل سلا سششلا سس سس سستسسساسا سايس ش-_سسسنننسن سس تس سس سلا سسسسملا

 حكدشلشس دش شهد. سلا سلا

2 7 2 22 22707002 1 1 - 

 0 1 رديتر تا ل أر

 تدلشسلش شل خشي مديل ميل ا د *  ملل 8 ملسللسسللل

 0 ءادو ايوا 3 م لجيل 00

 ك0 11 تح مم

 كس جتوأ ديد راو 1 0 3 م هم 2
 ال يا ل كس ل ل ل 7 ل ا ل ل تكلا اش ع ل قلل

 ةكر 0-3 ادب دنقل انئاذ انا 0-0 0 0 00 2- او هجازم

 عبطا ن اي هيلا كرحتت 3 دابا اذ. حاافرخل ِء اكفعاتدوا هريغو بعكلاو 4 42 < لاكل فس | هفيعرا ل

 ميسي يب ميسيمل _ ب سشسل دش ل _ء ٠ هه طل شع: ا ع ددععهغش شه طعام د عسل

 يفواهلك ندبلا ىفام١ج ازملا ءوسوه ىلع افلا ببسلاو كرولاو لجرلا فرثكي بسلا اذهلو



 ىلا شن م لح ع
 مس لتتتتتلل | | - تتتت ص سبسبببس

 0 هل رطان وكي ناز 00 نمرثك 0 5 0 ع

 نوكي يذل! لصافملا عجورثكاو يما هرثكاو نينيفيكيف نوكي نا بكرملابو ةيفيكيف جازملا وس

 نوكيردانلا ىفواهتناطال ءارفص مل مدمن ماخ مغلب يا ماخ مث ةرم عم مغلب نعام ة دا وع

 هئاضعا نم ةسيئرلا ىفوا هلك ن دبلا ىف جازم ءوساماف لع افلا ببسل ااماو جمشلا لاق | هزار

 ايمهلت ا نثر 7 قرص ام 3 نركض را امافدأ ول اها ضبقم ارسم ا دمج اقر الل

 ايكر ماطلخ و ا ةدرفم ةرموا ماخغأأ ةرشو ادرفم امغلب نوكي وا ادوادوسو | ايو ارفضام دوا

 نع م :ةرم عم مغلب نم نوكيامرثك 0 هسماحر و اة دللا نسنج نم اعيش وا ةرمو مغلب نم

 اا قدامك زالاو للراونلا وا ءاادوت نع نوكيرد ماكو هوك ةران رخو دي : ماخ

 0 ثو دو ١ ضر ا اءب وا ةقلخ يراجملا؛ ةعسوه عاوالا كولا و لاق

 ا رمط الخ الا ةذهر :تحاو ماو لهلهتلاو ,!ف اكسل و ارا لجاختلاو م رسل اهايدلد 85

 هز وج هيافي وجت اه اهلنا لصافللا ف ءا ع اجو الا ةرْثك رثكدل يذلا ببسلاو ثلاثلاو يف اونتانلا

 لوالار د دلما نع ة ديعب ةيف اهنالو ةيبصعأ هين ال الاه دربل جازم ةفيعض يهو ل رسل

 00 0 اهنيب مح 0 نأ ل ٍ! دولا كيمافملا ىطلخلا سابتحا غبي دقو

 تالاعللا ل امعتسا ىف بيبطلا ةهج ارثبلا طخأ اما كاذ ورجح اما ةكاولو اغلا نا ماع

 هنال اماو رجح“# اهنيك نقبي و اهفيطل للعتف 0 لادئع اوةداللا جضن لبق

 تناك لصالا ىف ن الاء او عجولا نيكست لج ال تاردخملا لامعتسا ىف طرفي

 نم يشو : جون سدس دو م وأو ةج زاةدراب ةظيلف

 دا 0 ميش 0 وكي 0 نو. لش ها تا
 ةهممشاسلل 2 211 را ساطع 1 لل تتكحل

 ممل مسخ اسمسس سشسسسللل سسسسل سلم سسسلل سشسلل سسسسسللل سسسسسسج سلما سس سسسسّّنّش٠ )شب  )ببتسسسج سس سس: سس إي إس سس سيسمح اس

 ا 5-7 2 52-00 00 0



 اسنلاق 1-0

 محسسسمسسل تسيسمسساسوب سستم تسييس تسلل سس تييصسسلل مصل تسيل س٠ مسا ةسسسيسبل
 ا ا مما“

 نال ىلذلاببس اهنع داوملا عف 0 ل افملا عجو ةجلاعم نوكياماريثكو سال

 اذافةسيئرلا ءاضعالا ىلا لصت لصافملا ىلاريصتو لضفت نا تدانعا يتلا لوضفلا كلت
 ىف لصافملا عاجوا كرو دنا ذاورطخ يف اهبحاص تعقوا لورخا ةركلصافملا ىلا ب ذجب 3

 جلاعت مل ةفلتخم طالخا نم ةدلونملا اصوصخو تداتعاو تنكمن ناد اهجالع لهسرهظي ام لوا
 ملل 4| مللللل تتسم يصل تسييس تصمم ممسسصسسل هدب دسسسلل

 كرولا نم ئودنبي عجو وهو ايلا قرع لأ رثكالارمالاى مامتلا ىلعمجالع لوسي مل ينعي

 هذامز لاطاملكو بعكلا غلب امبرو ةبكرلا ىلا لزنيو فلخ نم كرولا قح لصفم نم يا

 حو هيو ورصفو نامزلا لوط بسحو اهتلقو هتدام ةرثكب سب عباصالا ىلادتما امبروهلو زا
 خلد دددظهس2رسر_ر1لا_ ايها 6 م« طع دلاءه«٠ي “0

 ش .ٍ ةداولسو اب ابكنالا بعصي و.ءاذغلا ىر اجمط اغضن ا ببس ءء لدور دسلاو ليترلاهبم

 عاجواعيمجو كرولا قح نع يا ذخفلا فرط ةيلضفلا تابوطرلا هببسب علخن  امبرو ةماقلا
 مديللللا 1 كلش _ س يللا م ل ل هس صلب ةيمسلسلل مم سن مشجاشتلل سل سينا سس سال سس سس حسا سمي ديس

 ْ !ذا سرقنل او اسنلا قرءريغ يه ينلا لص افملاع اجو اولا لاق الو ااهبف نوكي دقو ةضيرعلا

 2 1 ندب اعيرس وعي امم وهف سرقنل أو اسنلا قرع ماو ةعرسب دعن مل اهثدام تائه رساو عرعا

 ل اغملاعاجوا فالخإن دبلا لغسا يفوضعلا عض و ببسب يباوضعلا عضول كلذو ببس

 ةدامو سرقنلا اصوصخو ثروي امم للعلا ذهو لاق مث قنعلاو ديلا ل صافم يف نو ا

 ١" بابصنال هت عجوا ا ذاو ةضيرعلا ةبسعلا ف هنم بلت ل صافملا ىف نوكي (مرثكا اسنلا قي

 7 ةدئازلا نيب يذلا طابرلا ىخرتف قحلا ىف ةبط املا ةبوطرلا نوكي اماريثكو هيلا قوف نم داوملا

 7١١ قرع يلا لقتنيملهيننباث عجولا نوكياموهن كرولا عجو ماو لق كرولا علضمف قدا
 00 د سلو يسكر بسن رتل 6 يقرا



 ( مو

 محرلا ع اجوا نع لقتني اماريثكو خيشلا لاق ابيرقت ينعيرهش | ةرشع برق تلاط اذا محرلا

 ةراحلا داوملا وع نوكيدفو ماخ نع نوكي امرثك اور هشا ةرشعةبارق ةليوط ةدمةيقابلا ةنمزملا

 اهناذلا[ايغرلل اص رولا قو رعءالتمانعواضيا ةطلتخمطأو

 ادعي اصالا نم ئودتبيوهن سرقنلا اماو لاق لصافملاوئا اسمار واروهظاهر وغلرهظبال

 ىلا دعصامبر هيرو معي مث ةنص بن اج نم هوا مدقلا لفسا موا بقعلا نما ئدتبي دقو ماهبالا

 شنو نيل نم زعيالا دل زناض الام وطبكللا ل ماسج الاو تاطابر لا ىف نوكتي ام امناو ذخغلا

 ةطيحملا ماسجالاو تاطابرلا ىف لب : ةبضعلاو راثوالا فاتكل ذ نوكيال نا هبشيو خمشلا لاق

 0 لئدأتي نا قفثي - 0 .ه نع ج راخ م لصافملاب

 مرولا اوه عضوم ا اذهيف سونيلاج لوق نعم ل ]وق اهتبلا نم دتلا ىلا ههعاج واو مهمار و ايف

 لصافملا عضوم ل .فغلا ل بقي امل واو نيمدقلا ل داغم نىلا ردحني لضف نم نوكي س اعدل

 ةرورض بجو لصافملا عضوم لدضفلا كلذ نم الثما اذاف داجل ىلا هلوح ام عيمج مث
 بصعلا اماو عجولا ثدحبفج راخ نم لصافملا ىلتب طيحت ينلاراثوالا او طبرلاد دمتي نإ

 يلد دلاو لصافملاعماهد دمتل عجولا اهيف ث د امناو سرقنل | بحاص يف مرثالفر انوالاو

 ثو دح دنع ضرعي أريثد ؟يقتلاروش سرقنلا نع هل كبدححطت نسوق نوم دحاري ملهناهيلع

 سس سس سمسم يسم اس سس سس اسسم مم مسسسسسسل مس مسيسسس تس سس

 نطاو علصلا الو س رقنلا مهل ضرعي ال نايصخلاو لأقراتوالاو بصعلا ف مرولا
 ءالتمإلا ىلع ريثكلا عام جلا ةطساوب نوكي 0 ةنلا ممن دج ىلا بقنا

 ول سرفملاو لاتمث مهيف يئنم كلذو عامجل أ ةرثك م نوكي عاص صلا ثو دح كلذكو

 ليقوم ىذا قنصل هرم يسترد وماكمت علال ٠ ٠ جب

 ممايسسسه سل  سسنبلل شنب حسم سس سمسا

 ثودحرثكا نا اع ل دياضيا اذهو ثمطلا عطقني ناالا ةأرمال الو عرعرتلان مز

 عورشا ذه ج ذاس ج ازمعوس نم ناماماماو ءالتمالا ىلعاصوصخو عامجأ |نم سرقتلا

1 

 سرقت



 نر )

 ! 5 كسل 0 0
 غ0 كلل هك ةكومأب ٠ 11 00 ىريكسالا# تتيح سنا سشسيسلسل ةهُيسسلسل سس هسسصصسشسس مهتم حس صك هع كأل هدتللل هم ل ا 5ت-ب- م-دششبتل ميسلا

 اممصسسسلال خلل سدي مشتل لس سس ا ا ا ا ا 010 تلا 2 تت تت ل تتحلل تت تت 22222222 تت

 اناا جددت سارت كارو رداد واصأل 1
 ها ا ا ا اعمر 0 مسسسلل سلسل مهم مس سمس مشل سسسلل ساي نت- لل لدلشس4«ل لج ا ه-لل ضضستعسدل#

 < يغلب 00 وباسل تي 0 ءازيختم دعو بل باتل ةلومانز المجمل

 - عون ييلشل دب دنو نول ةدوؤمكاو هكو عجولا + هللا 000

 ! صخشل أجاز ١ ير ةمملا ول أو ليضفلا و ةعاصلاو 6 ةداع'او 1211115 501

 | ارمراغاب 0! تيرم هنال ةرها >اظإ هلك وهو ةااضيو 0 وقر راق وراك 0

 ١ خاوبتسلا ى را جلا يتحمر ىكيدعلا |ىنكاج ناس داس مفر  ازالا ءوس ناك ن!جالعلا
 ممم م سس سس سال هك ننس كارا لت 013115 حفلا هسسسسسم تس

 1 10 دال بجلذو مغلبا |نمروسب غارفتسا ىلادر ١ ابلا ىنو ءارفصلا 0 ١) نمر يسي

 | تا وسلدلل ماقام ناك نراوشا ريو تباسازبا تت ١/ عضوم لو ١ !!عجولا

 ةمسستللا مسلي سس ا م سس

 فىلذو لاهسالا نم مهل عفناوهو ع و غلاب تللقو مج اناس ولو فالغلا ى :سخشملاب

 1 ا قمار لفاسإلا ىلا داولنا عف دبل اهسالاو ةافاش اسالا نه عفي عوفلا نال

 ندبلا ىف يا ةليلف 1111111 نااذهذ ةداي دايز لبقي الثا عداور 00 !اولمفبلا ل دوقيو ةداملا

 1 2 ا ا ا ا 2 1 ل ل تير 21 تت بتل ل لل ل لح مللت

 ا البيحاو !لفيرشوضع ن نينا ةيناخباندراطا مريرمالا حرا كرو عقول نان نافةريثك تناك ن او

 1 0 "بل اند عداور ايل اعلا الذ اسنلا قرع ف 0 أو قييضنلاب ابملالا ديزتف ل صفملا اكل ف

 ٍْ ةراضةر دخملاو اهبذعل ةئيدر ءادتبالا ىف ةنهشملاةيلط ال اووضعل | قدوجوملا لاد " تيافدل

 هتضومح- طرفل نيبييتكسلاو ضرملا ليوطتو 0
 ٍْ ةيبصعلا ءاضع الا ف يا .!قفاوصربغ

 5 589 و لوصف ةعبر اب اريل دعب الا هنمر ثكلا هل امعتسا:؛ از وج: دالذ مهو فع ربت ثكلا يا تبارشل

 *ىوا ناومس "فاسو صخو واهفيظلو دعبتد : 0 ناملازجك م تالثلمو اه امشلاس؟ ءانالما 4 ب 00

 ا ”ةوويتلا و ةيوارغصلا ى ا جالع يف هركذن امف يوارغص د و يومدلافرا انك اما ةزرشالا ةبرشا



 تحسس مسخ معا يلا م رو تايم وضل امسسسسسلل تيسسسصسسصل مسسصسصاساتف تسييس

 نتعأ 1 لتفلاب لإ | ي.فنملا تب ارشلثمب يبطل نويلثعل لودح هعمف لص افليا محمل :ناكاوأانل اظيرطماو

 ةمياسسل شسشسسساسج سس _ سييسبه تسلل سس سس سس سستم سس سس سيسبب سس يي سس

 هديسييسنلسا سل ب دهسسلا

 لوب اورام منشور لوو شلات كلا وامن وحاب 'أو درابل اليم ةنيللا

 د ثواةرارحتأ 0 سوست 0 ودل فال شوا
 هسسيي سلم همت س ته حاب مسدس سس حسسسللا متل تتسم: صلات 227772739757552: 72

 ةسميجب سس حا يس ص ساس سس سس سلا 2 مك مي اظل اة اا يف م صم سم ع عع سس

 يركسريعشلا !اء 0 ١قر - كرف كد: 0 ةرارح وسارع 7 أ 0-5 5 ١

 ةرمغ ى انما دلرلل كارما اا كلاب 8 نطل موعأف ذا كئِديحلي و ةرورسضا آلا نا علل

 تمس سس سما ب ا:!:4ث4ث4يش9؟ب+لسلسل ا ا يا مسلسل ام ل لل هكلطللسل اة لطلب تس ل ل0ل-ل

 كو وعمل د ةيذغألا

 يا يو وارفصلل ,ةولينل ١ ب ارشبو ه اركسلابر ئ حبشنل اما لاو الا م 0 دهالاى | م مخل كايف اصوصخو

 جذاس سأأر كك اا عوق اورام 6-0 ا ارش عمر يعشلا ء اذاني

 ط
 ١-2 0 ساف ةوهشلاتضهنان أف ركسب قيوس وأ

 ريعشلا ء 0 دوأا 0 نويل ذ يمغلبلاو او جذا لا ىادراب لااا نونكلاك

 ملل سسسسسسس يسسس سس ا ييسسصسسسس سس مسلسل سسششسل سسلللا هدبس هبه اتسم. شمْأ-ه-ح- يتيسيسسش شات _ مه تبل

 دب مسبب 2 ل مماتسللا تسال س٠ تسيل تسيل هيسسسل ا 00

 ادا 0 0 ل 0 70 ا قارماوأ

 ةليلقلاو داوم ل اذن اهني جست 06 : انافسالاو ايخولطاو أر شل اع ام ثم ىو ارقتعل]

 0 0 ا ير ةارنح الا يف مكضع ديم# هطخح 0

 تم سس سس ساس تا

 الل مسلما 0/11 م ل 7 ع

 ١) كرد أ ف اف مخ ل :ذلو - اولا 1 0 ةدييسصصس4لا : :

 تسييس _ ششادتبببب  مسيسس ييسسممص شتي تسشسشسست كسششسسس سشسشسس سس سسسس_ سس سس
 ت

575 
 ام سس سن سس 4( كتلكك“1ةك““1

 هل 11000 2 دا
 35 3283 ب درا 599 0 ذل 2 ذلو 0 سي

 ةيذغأ



 ( نسمع )

 ءارفصلا اما و هترضموضبالو همانم موفي بارغلا لجر و نومكحلاو كلا ١ ١ لادلفلاب

 0 نوميتفالا عاطف ءادوايلااماو نبا ديزوبلاو ناج جروس اب نىوقم ةهكافلا نيبطب

-0- تفيارك ليل ح 0 0 تانقم
 : ايرارغصلل د 00 « ادلفيمأ 2-

 0000002: ا 00 ا ب مسن مسسللل

 همسات سال اد سلل كك تت آت 1... ال 01 ا ا لو - 5313111 درا 7ر5 د13 زوروا حالو ض5

 2 دتلاب تا. 0 5 الليث 0 ا اسال

 غبصلا ؛ ما ناشو دايس كيف ئلغأ 38 أمد «يلكس هاكر رايخو و خس ررب 0 جيبك وو

بارد كرا نب ةطخام كورن اايطحخ » 1 يالا يوارفصلل
 5 بطب زبو س ' ب ك

 اتكيت سلس مدس ملل با  سسنخسل تتش 22252253 2222 2 2 ل ا ا يي 2 22 7 #ة 44

 ةيعضوملا ةيودالا * راردالاب ى ةميق ذراعا هذ امي ةقعلمر دو راف قاملا لعل ام يلعتنم اب !ذضروب دو ةعيضومةيودأ

 مهمل سس سا سلا

 : قروو هوه شوجنررمدرابللو 3 ايا ١ مد لب - سس خور ريعش راحلل لوطن تالولتلا رخآ

 0 او يدبال ا نعال نودي رخآا د 4ك اب كني ضب ل و ءااسإ تامل قلغلا رخآ

 لاو او ن اهدالا + هلفثيدمضيو هت 4ر !راش خلطنيإ طنيو خمطي يزابخر يخو ى طخو مي رعت ةزمو ل ا ناهدا

 مشسمسممل سلع شلت يش سس _ اا ممسسسمل سلا 02 5 ل ا ا 151 ولا

 1 0 دة ز ةعنانلا تابكرملا نمو لدرخأ | لوفادو 000 ىهد

 محشودسالا معشو عفانمامع رامللا لاي هيل اب لا 00 ا ةيقنتلا دعب ىبعب ةيلكااب أربيودو

 اح رخآ +: ارهتي نو 212111 نانا قيبض لالا تاتالومالا ١ د هج لأب نر 5 ٠

 مديت سس مسيل ده-سصسسم ذا دة ب ا ءهدعععدغهشذه سم _ سلسل

 لعتسيو رمحا عمش : هيلا فاضيو قدب نينار ردنك و نانكرزبو ال ناواكا
 0 ةفجملا مام احلل أو ءاملا ةب ذعلا بط را ثام رك و امحتسالا « ار 1 تاكا أ

 سلسل اس2 سس شت سس سس سس _ سس سس سسننتب بلا سل سس سس. سس - حسا سلا ا

 20 اوم 0 ا 0

 0| 3 كيلا هيا انني ا ايلا !نمذختملا 2 هلا تانزبآ

 ةيسسسسلم سس سس مسسسسسس مسسسسلل سس سيسي سس سس سميا سس سس مس سسسينشتب ب سسيب””ب_ سسسسصببيبيل سيب سيسي ب حجسسسستسللب مسخ سسسسال



00 
 نيكل ايا ةورمث كمل دوق وقسلا | ا ايي ا «ابسلا قرع, ايلا 20 او يكلان كلذدعب

 تيت ا يل

 2 وةعبرالاق ايرتاكليذ 0 و عفنلا مب ظع قوز افلا قايرثو يواكملا هياط ١ نط

 هدسدشب تييبسم هس لسا

 5 ضاغملا عجو و سرقنلا نمي م نوفشت ةَقر <م سانلا ماظعو تانيدابار رتالاىفأ ةؤكدللار انكلا

 ىف عجري ناب جي ةخسارلا كرولا عاجواواسنل | قرعب صخاره يذلا جالعلا ميشلا لاق

 لصافملا ع اجوارئاس ناقر انراياقز ملعي ناولصانملا عاجو !يف ةاطعملانيناوقلا ىلا اهجالع

 اهلعجيو كانهاهسبحب عدرلاو ةقيمع ةداملان الادب دشار رضامهبرضا امبر ءادتبالا ف ع درلا ناب

 نيكست تدرا اذا بجب لب ىلذك ع درر يغب يه نال صفملا علخأ هتيهتو اهليلعأ وسعي ثيحب

 ةقيقر ةدالا نوكن نا قفني ناالا مهألا لي ا اح عاملا ءادتبالا ىف عجولا

 اماو بعصار يالا قشلا ىفو نامسلا ىفودرابلا ناءزلاو دربلا ىف ة>ًالع بعصيو ادج
 لجرلا نم مث ديلا نمالو ادصفب لات أ ىف نوعفتنيو دصفلا هلءايشالا عفناف هنم يبوصدلا

 رصتقاو را اميرف لاهسال م عوقلا هيف عفني وديلا نمد دفلادعب الالج ىلا نم دصفيالو

 ةليلق ةداملا نا ملعي ناالا لفاس اسالا ى !لاهسالاب ةداملاب ذجاالثل يبوقلا ع موقلا ولع

 نماسنلا قرع يف عفن اس دنا قرع ىصف نا ملدا أو دصفي مث يهوي م موضي ناديجل اريبدتلا نمو

 و مازحا ابرض نوكي لب يشحولا ىلا نهي سبل عجولا نوكي ناآلا مهللاريثكب نفاصلا

 انسيل دح او قرعاتبعش امهنا كىلعاسللا قرع نم عفن هيف نذاصلا نوكيف يسنالا ىف ١

 ضب املا قرءدصفو طقف ضب الا قرعو نفا صا ركذي سوني اج ى نكل ديلا ىف لافيقلاو قيلسابلاك

 رصنبلاورصنغلا نيبو» يذلا قرعلادصفي اممو اعيمج نفاصل اواسنلا قرع نم عفنا

 ميلسالا ن اامك اسنلا قرع نم عامر اذه ناةاقو اسنلا قزم هدهد لك

 000 ييفدنم ىمغلبلااماو لاسطلاو دبكل ا للع يفق يامابلا قرع نم عقنا .
 ؛لبق ةيوقلاتاللعللال افلا لق مدقيال نابجي ىل ذاو جالعلا ق اقحأ“١ ىف ةظيلغلا

 عجولا ةهجىئلاةداملا تاكرتأ ل اهسالا نم عفنا عوقلا ناانرك ذ دقو تدلعامل غارفتسالا

 نفق



 ظ ينس ظ

 تورو ككاو فو : هبل اد ِك وكي ىناهيفةديجل الي لاو 5اس

 تابورشتملاو تار دا نم هانركذ امب غارقتسالا دعب نامعتسي و دضغل ايل |ارارص لبان ايحا اضيا

 لاه لامك زوال عفن ا لصافملا عاج ونايف تاردملا نوكتامناو لصاافملا عاجوال ةعفانلا:

خيبفلا اقام نلغ كلاثلأو يناثلا مضهلا ةلضف
 ا "للري رف امكا ذل تليجع ءاوتدلا] ذهو اذه بق 

 3 قدي لطر سب ايلا ب اذسل ار زب نائبقوا جرح دم دنوار زيقاوا:عست دحاو لكى م انايطنج

 8 ظ عضوت وط وشل 7 طرشب 1 ول ا!ىلع مج اسلاك معتنلا او ةقعلم هب اقلاع 2 لخنمب لدنيو

 ا درا) اهي ةليطتتمللا اصنا وادستلاو قوقانت نوتح نام ةيالاو تاطفلملاو تاارنصنملأ
 - اميراهناوهوام ضرغلاهتدح ةركتو ج راخىولا ب ذجلل رخآلل او ليلعتلل امه دح | نيضرغل
 .٠ ةفص» نييلنلار ما نع نقفيال نا بمجي ىل ذل جالعلا بقتال اهنكرتو اهترجتحو اخ ع

 | نادجلار اغلا بح يربلا باذسلا ا يبقمعلاو ىنمرهاظلا ىلا ة داملل با ذج للحم دامس

 ١ تريك لبن اثمةعبرادحاو لكن مال خان لطنلا ريدي يدر مش نور

 ملا اجب دج رسل مارلاو مهرس ذم هارد رار سلم
 . ةنسركلاو سدا علو لوزير لاهو رافظ الا افتنا ىف

 1 د لودارفو ةعومجم خ وبطللا ىينلا او تفؤللو (سولبلبلاوت دهلغا مو نرتب مدور 0

 . بانكلا متي هبو عبارلا نفلا حرش هولت اوبل مر ا

 ْ .عادبانيرهاطل !نيبيطلا هلآ أو دمحم ان كيس ولع ةولص : لاو 35 ؛اهن الب دمح ل قعلا بهاولو

 هس بلا سس سمسا سس يرو م بسم يربو كس يم معممسم يمصمسسسم

 00 الان . 8 بع دق 8 ف ا

 / «تس بابا 3 نإ ايدي هديب ينس ياسر ١ قرفتو قبحلا به ذملا ىلع مرولاك



 ةطقسلاو عاضلاو وقولاوزسكلا ف علارلابضابلا |. كابالا امها و الا بابلأ

 « سمسلاو ج مهلا اميوض اا ةمزئتكااو ١ هدم ايار نارسملا ىف ىناثلا باابلا

 ْ ةنئيزلا ف سد (نقلا نمي كم وتقول تفرح

 * هنعزارتحالاو مومسلا ف نيداسلا بابلا ْ »+ هنعزر حلاو ءابولاو ! ماذجلاو ظ

 . تايم ىف لذالا بابلا
 ل اعل ياس وزوال ااباس ورع ء ةرازج_يمجلا

 يبه ذمفالتخا ىلءةبيرغل اوةيزيرغلا ةرارعل أىنعمّل والا ىنفلا نم عزا !حرشيف 'خ

 هير رنحب لاعفالاب ةراضهلوقو نيدحلل بيرق سنججكةبيرغ ةرارحهلوق نا ملعاوطسراو سونيلاج
 ءاضعالا ىلا بلقل ا نم ثعبنت هلوقو لاعف الاررضرولا يدّوتال ينل  ةيبلقلا ةرارسل |ىرع

 اهلك لاعنالاب ةراضلا ءاضعإلا عيمج ىلا بلقلا نم ةثعبنملا ةبيرغلا ةزارعلا نا هبديري

 َك وناقلا بتكن م عب ارلاىفضمشلا لاق نومعل اهل لاب ينلا مويلا ىمحديف لخدتلاه فعبوا
 عيمجيف نيئارشلاو مدلاو حوزلا طسوتب هنم ثينتو بلقلا ىف عتشتةييرغةزارج نيمجلا

 للفت - عبطلا ىلا ةبوسنملا لافالا ىلا ةيعيبطلا لاعفال ابرضي لاعتش هيف لعتشتن نيبلا

 كعب لوقو ح رشلا ىف يشرقلا لاق «نىلع ةيناسفنلاو ةيعيبط' او ةيئاوبحلا نماعيمج لاعفالا

 رخآوضع يفوا بلقلا فالوا لاعتشالا ن اكمل نم معا ثينت يشل لوفاذكو بلغلا نم
 فيرعتلا ١ !ذهنللق ىلاد هيلتلل و ..ىريينياماتبوتب نيبل]ةيموا ١ع | ايضا قلايرسيمن

 سر 0
 سوأيف | ن لمح لولع الودربلا ارهظبورعلا اهيف نابي د ىنلا اير وفيل نيمح اع ق دصيال
 هد ذه. نع نمشللا باجاادق تلقرحل ارهظيو دربلا اهيف نطبي ينلا
 عي يف باقل نم راوسلا اهب تست ارو محصل ل لل

 ِن نناررملاب بناقلا نمؤرا يلا هيف فرعينت ال ام ليبق نموه هن وفصي يذلاو ندبلا

 5 (مل)
2( 501010177 



 6904 3 ظ
 ْ لابطا 95 ىلا 7 نطلع عام روكي الا اهيفر مدعي ءايشالا 206 دح

 ْ الو ىلحانا ياللا فيرا ءالتلا دما 2 ,ىلخاذا

 | اهنأشو .ه ىارشتنتو ني ءارشلا !ىف ثعبنتو بلقلا ىلا غلبت ةرارعل أن ناف هذه ندبلا عيمج يفو

 نافع أ عيضوول ضرعيامكعضاوملا ضعب يف كلذ عنمدام ضرعيدق نكل ندج !|عيمج يفرأ نذألا

 تالا هس 3 ميم سنس بنس تنم سس سس سس سس ل سس سس سس سس - سس

 2-2 لوقأ ضرمىمح هج يهو نوكبالوا ضرع مح يهو فرم ووكحي ناا هااهيبسو لاق

 .اهناف ةئرلا تاذو بنجلا تا د يف ةضر علا ئيمحل ماض ضر + نوكي ناسا معلا ببس نا

 ببسلاكلذ نوكيالنااماوا كرم اهسفن يف يه تناكن ا | مرولل ضرع

 ٠011| لزم راس نيالا ضرع نيل طم لو لاو نول ارم
 | 0000 ضرع مخ لولاو ضرم نئومح ىلا نيلوا نيمسق ولا محلا مسق مس انلا
 1 نيبو اهنيب سيلا ةيضرملا ىمحلا نا اذه مهلوت نعمو ضرعلا تايمح سنج م ماروالا'

 - ةنوفعلا تسيلوةطساوالب اهببس ةنوفعلا ناف ةنوفعل | ىمحكةطساو ضرمب سيل ىذلا ببسلا

 0 مرولانوكعمنوكت مرولل مفر اع يبهف مر ولا ى 5-5 ماو ضرم ببسي هلب ب اضرماهسفنيف

 ٠ .ىنهي تتناك نا هنا لوفي نا نشفانلتو و ميلا لاق مث ضر هسفن يف مرولاو هل ةعبات'

 0 بج ذئنيحو ضرم يا هعجو نم مزلثوا هترارح عشت مرولا

 1 ةيعجو موي 0و ةيرح محك لرسول |تايمح سمريثك نوكب نا

 ١ . مرولاف مرولا ىف يتلا ةنوفعلا عبتت تناكراو مويلا تايمح نمرثك !ىل ذك سيلو

 3 لا ينلا هل وفعلا ثيح نم لب م رووه ثيح نم يلوااهلببسب سيل

 ” عرب جيشلا نملوقلا اذهو لوقااناو ضرعلابالا اهل ببسب سيل مرولاو ةنونعلاو»

 ا ديد رتل نالو تاحالطصالاوءامسالا ف ةشفانمالهن اةريغو همالك كى ماعوررفتدق هنال يغبني

 ا كورت مرولا نعش د ىلا ئيعلا 3 لوقي نا .سقملل نالرودعمريغ يذلا دو واىذلا

 3 لاصتاقرفتو يدامجازملا ءونم نم بكره ضزم دنا ثيح نم يا مزوهذأ ثيح نم هنع



 («ع0)
 ةرارحلا قلعت يبا اهقلعتو ات نوح باس لارظنل اريغ يي صم ناش

 هس سلسل سس مشمس مسساااسا

 مح يهو ةنوفعربغ نمطقف نخ ست نابةطالخ انوا مي ندخ هو ندبلا جاوراباما الوا

 لاكشا اهنزط انما زجر المو ةرلغ جمل عز نهد 1
 اوبق نم دشاةنع لاعفنالل حاورالا ل ما ماطمدقلا نا نحسملاس بسلا ناوهو دو رولاوهاظ

 كلاذل تابوطرلا لوبق ناكوةراح عبطلاب اهنوكو حاور الا ةفاطل لجال كلذو ثابوطرلا

 .قوءاضعالا ىف الوان سلا نه دع نامت هلو ومابقت لولع ءانضعالا لوبةنماكشإ|

 نوكث نا بجي ناو طلخ نومحو قادلا مح نوجو ليعتسو ناكف اهم تابئوطرلا

 نينا قضم ات 15 جن ةيازقلا أر# موي ئمحاهلكت ايما

 نال كلذو الفا دج هنمابيرق ناك اذااماو ىفثكالا ىلا ب قا نجسللا بيس نكي ملانارثكا

 عيمج ريغلا لاو (ي الرويس هنا ربلاث فتم رام رانا رشا

 سايق اهسايق حاو رالاو تابوطرلا نم ةيفاطةيواح ءاضعا سانج | ةثلث ناسذ الا ندب يفام

 يعي ةيناوبحو ةيناسفتحاوراو واود <
 هذه دح | نوكياي ءابلوأ الاعتشا ةبيرغلا ةرارحلابلعتشملاف مامتعلا ءاوه سايقاهسايق ةثوثبس ةرخلاو

 ةرارحلا

 فىلذف خ ابطلار دقبوا مامسعل | ناطيتعب قيرحل أ ثبشتي امكيلوالاثبشتلا ةيلصالاءاضعالاب

 اعربست افا ع جار اخ ينامسج سنج ِن اسنالان كد يفدجويال يتلا ةثلثلا ما هنند ةآلآ

 ءاضغ الأ ذا عا نم اهمزلي دال قدلاب مسقلا اذه 1 وا ا وهف ع هسنجلا

 انايحا قغثئي انك اضعالا 07 : طالخالابال واقرأر 5 !كفست 5 و ةكاواربتكق ىدتف اهلازهو

 رذقلا ىدعو هقادولا تك ٌر 8 كر هوأ ةببسب هنأر دح يمت ةاتلا 10 < | ىراعأا 3 ا بصينا

 يم نين ثنايا نم سلما انكل ةافتسم

 ةوحنو ينملا ةثوفغ نع ثدحت د لى ركل نا طاخلا مساب صختام ال ندبلا ت و

 ءاضعالاف قاهنم تدشف مل ة 206 اورالاب لوا رازطلا هشبشت ناو اثأ)تابو د أن

 طاخل اب انهه نا رالا يشرقلا لاق 11

 هْغق

000010 ( 4) 



 كلهم ود ومدح

 1 ( «مم)

 لئد اتيمثالو اذ ءاوه نسف, اذ هيف دقويو ار اح ءاوه مامعلا ىلاريصي نا قفئيامكط الخالاو

 . مهيزك مم ء 9 ا : 1-6
 ىفيطل عشب ةثبشتم اهنال مويرومح لود همست تايمحلا نم سنجل | ىلذف ناطيعلاو ء ءاملا ىلا

 0 كا ةهذهف ث ايلا نم مرخأ نسجبولا ا | لتس مل نا ةليلب امريرواجتطلو القا

 ا اهنسوتير اهناهنمو ةيلي ا ةداحريغاهنم و ةداحاهنم لاقيف ل لورخلا تامه م نم مسقب دقو ١

 . ىمحأأو ا لان ىلزريف ىلاةم هزأل هيرو مايتم ةركنم ض ةأارعات اذ انني ةميقكسم لكي مقاس

 ِ .ةقراحلا: ةرخنالا ن راقتحال ةيمونو ةيبضغو ةيحرف نوكتف ةيدابلا بابسالا نع. كنت د

 عيسسسلل متي  سسسلا ييسسسلل  سسسسساا: بيس سا يي

 0 ةيمغو اضيا كل ذل ةيزكفو ةهور ١! لاغتش الةير يس دلل اذن اذه

 وب ئمحل ةبحوم ح ورلل ةفينع كك رح بولطذ عشب م امئهالا نم ضرع دق هناف ةيمامثها

 0 ااوحن نوكي ليلستللا» 12 نوع !اةكرح ناالا ةيمغلا ثام الع هيشنا اهئام الع

 8 هيف نوكي مهلا نال قوهش عمن وكب لبةيمغلا ىف امك اضفختم الماح ضبنلا نوكي الو
 ئ ا© رهسو ةيبضفو ةيحرف و لاقو ! ا, ةيهزنو لحاد نيلاقزات 2 أخ لك !١ةراث حور: ١! ةكرح

 . جورلا ةكرح نوكت امناو صضواو نسحا ناكل ناقتحالل ةيعزفو ةيمغو ةيدونو حورلا ل اعتشال
 نادفف دنع نوكي دايك ةفينع ةكرح تناك ذا موي نىمح بجون هجراخوا ندبلا لخاد ىلا ١

 همم سسل يس

 نكلد »و ةيغارغتساو ةيبعتو ومع اب جويو نخسيفادج حورلا ضيقنيفامهوحنو هةاجو | لام

 لاهسالا ةيوقلا يو دالاب ةفينعلا اهتكرح وطالخالابا رطضا نع ءحو وول ا رعس 500

 ث اة 4 8 ةيففااو الئمال اهبارماوف ةيشطعو ةيعوجو ةيث : الما او بعتلا ساي انقلا ال دكه نلعو

 ريغ ةيئاذغ موي ليمح نالا ذه انلقامفاو 3 ورلا بهلت ةرارحو ةقيدر ةرخ 2 | ةمهتلا نم

 2 ايها درمالارثك يف ةيسمشلا نا امكو لودح ا دقة ادا ةدذغالا جيشلا ل اقام اع را

 00 1 مد ل ٍيفو

 ام ب مل 22 -2--22

 0 لا ىلإ ا ممل ل 1 ع يل لا ا 1-3

0 0 
0 



 اة

 ءاوهلا ل وصو ببسي ةيرجل ةقيتكي و جبل نق اع نا منعا بسسي ث دع تايرلا

 مح اهيلاح اور.الا ماسقنا ماسق|ةئلث مسقنت مويلا تايمح نا ملعا بلقلا ىلار اعلا

 ةروكذملاحاورالادحح اب اهقلعت .فرعيو ةيناسفن موي يمحو ةينا - ود نودحو ةيعيبط موي

 لو + هن ّر 5 ةيذغاو | ءارمثسأ ءوسوأ ني اهم دقمد 2ك 0 هناف بابسالا نم أهم دقتيامب

 ناكن او ةيناوبخ دب دوج يفق ماسح ةزازكوا عورتوا مهو ١غ اهم دقن نأ و ةيعيبط موي

 / ةعبر ا|ترادامب هبرو مايا ةّثلث تيقبامبر ,اراوأ ةيناسفلا مو لئمح ىهن رهسواركحف اهم دقت دق

 هب قاعتتام ىطلل ىلذ ذو دحأو موييف لوز تر هالارثكأ يفت اي ايمسعلا وذه جمشلا لاق ةعبسواار اود

 تافتنا اهنا اهر ما نم س دحر دقلا كلذ تترواج ناف مايا ةثلث زو اجتناملقو حو رلاوهو ةرارحلا

 سانل ا نم نا ئلعطاخو ! ندب نىلاز واجدف اورل ابةرارحلا ثبشت نا لاقتن الا ىنغمو

 سنج لا لقتنادق ناكولاهلثم نوكيال !مانءاضقنا تضقناو مايا ةئس تيقبامبرا هن ارك ذ نم

 ةرهاطلا ءاضعالا مار وال ةعباتلا تايمحلا نم نوكي نا هبشيف انكممو اقحاذه ناكن|لوقاناورخآ

 نيا ةطيني ام ةينكملا نرحل ىلاك نودع 12 ندبلا ىف نكي مل اذاةبعصلا ع اجوالاو
 ه٠ ده سه للسهسسدععهدمبابهبابهبد هاد ادغس ط4 هدهبعبععغادظغنادهلهلطلطدبدلدلاا

 ةطيسبلا او دحاو طلخ ى نزيك هتوف نع ةثداح يبا ةبكرمو 5 ادحا او طاخ ةنوفع نع ةثداح

 دادتشالا ىف يا ةدئا ا اما يهو سخونوس نود ةقبطملا ةيومدلااهدحاةعبر | !اهملثطا

 هد دهب ب ب هته مشل دس هس محسن دييسشس مشيش مسيح محايل ميشال

 ملعا |ىنيب نوب ع هو ةهباشتموا ملس | يهو ةصقانتم اماورشا يهو ضارعالاةدايزو ةعاس لك

ىفعاذاف ةنوفعلل الباق ناكو ندبلايف اريثكر اك اذا مدلا نا
 ىلا ةنوفعلا ترس لدم ءزج 

 مدلا ناك ىتسو ةدئازتم ةلاحمال محلا نوكتف لاصتملا نمر ثكا نفعتملا ناكو هئازج ارثكا

 ةصقانتم د ناكذ نفعتملا نمرثكا !لاعثملا ناك ارهاظ الوبق نفعلل لب اقريغر ا دقملا ليلذ

 ئرخا ةقيرط مايا ةعبس تهب اشن امبرو ةفقاو ةهب اشتم تن ع يفاطسونم ناكن او

 ةدث ازتم لوم هعلا تناكف للحتملا نمرثك اى ةعئلا ناكةز زلم تناك نم ندبلاةينب نا ملعا

 تناك ةطسونم ثن : اكو ئتمو ةصقتنم تناكف ن عم ى 0 اب تناك يثمو

 لودخح



 ( نمف+)

 0 اهيناثود ةفقا وثلن كة طسو>ه تناكا ذاوآ دث ازت لو هلا تناه ةفيعضت ناكل لونموةصقتنم

 | عجلقلا ١برقب ةتوذعلات قلن اكن ا مث ةضز مالا بغلا يي هو قورعل ءلالخ ادام .!اهنفعتو ةيوارفصلا
 20 ا شت ا ا ات تل

 ١ بلقلا برغي درقب نفع عل اص مغل ده موو عم قويهست دق هنأ ىلع ةقرع 1 يهندبكلاو 3

 يف نفعتاذاف طالخإلا ثدعب يفّرمأ ما نوه زعم أ مكح يع )ال مغلب ىلا نأ كلفما لانو 8

 ا ءارفصلا لاعتش ا اميظعالاعتش ا لعتشا هس ةيوفلا ةدروالاو نيثاوشلا فو بلقلا بوت

 ١ 0 نأ امافريداقتلا ىلعوةر اوال تبمغلا ىهوقوزعلا جراخاماو

 5 .ملعا ةصلاخلارب رغلا ا بازيلا اجرتمم اطالتخا مغلبلاب لاب ةطلتخمو 1 ع ةااخلا يهو وةفرص

 < 0 ةاهتدأ 6 تناكن أو ع اسيل | ماسقاى .ةصل ااهلاريغل +ا| بغل 6 ىأ

 ّّآ 00 داس أ ىمح لاهل 000 ءارغصلا نوف نع ةضراعلا

 |. اطرغلب ءاهيف ةقيقحلا ىف ىف تن اكن او ةص ةصلاةلاريغلا بغلاةدام نال كل ذو دح او طاخ ةنوفع

 . اهلل اقيال ةيحللاءارفصلا لل نان امنيا نسا ريمبال ايد دحوم ارثما امهجازتمناالا

 ١ 0 اناا سلو يغطاخ ياةيحملاءارغصلاوهو دحاو طاخ لب ناطلخ اهنا

 نائدامبغلار طش ف دام ىاف ةتطلاخل اريغلا بغلا أو ببغل ارطت نوب قرفيا ذهبو يعيبطلا

 إ  ةيفلا بغل !نودةبكر الا تاي دحلا ماسقا نم يه كلذل و ني فلام ىنيلحم يف نائزا 50

 ا اهثلاثو + ةعانص !١و ذه لوازي نممريثك نئاعا ذه هتتشل اهق قرذح هنان : كلذ ملع اف ةصل الا
 01 1 ا و

 ةبئانل ”انايهدراعر اخوااضياةقثلا ىمسدوةمر هزاللا يه وقورع !!لخادا ءهأ اهتنوفعو ةيمغابل

 ةمهشسشسفب سيل اب مسسيسسسل تهل ا ا ل ل كا ك1 دسك كاكا

 27  اهدوجوو' هو هم دلل عزرلا ىهوقورع !!لخادام ااهتنوفعو ةيوادوسلا | ايفا بارو*مويلكيتأ :اييا

 ! 0 ارانب ا ل نيف ف م”ايفدعيا 0 0

 هد مك سس شات مخاد سشدملب ا ا سس

 0 1 ار ا 1

 ا 0-0 دفا - مةدحأو



(1») ّْ 
 وا ىئاموا يصج مغلب اهن دام ةيمغلبو هير اجنر واقيث ارك ةقر تح هوا ةظيلغوا ةةيقر ءارفص هيأ داص

 اذه ىلعوءا دوسو | ءارغصوا مغلبو ا مد قارتحا نع تلصح اهنداه ةيوا دوس و يطاخم

 . اهريغو اهئامالعو اهتاجالع ىاتخ ىلذكو ةرصتو نامزلا لوط بسحب ىنل:خث هذهو سايقلا

 لومحلا وا ةرارحأ | يا يهو ةيلصالا اضعالابالوا ثيشنت يتلا ى هو ةيقدلا نجلا لا. لاق

 ىرعلا ١ فو ءاضع الا ىلت ةبوطر يما اهتبوطر ىنغت ةلاحمال ةيلصالا اضءالاب اهقلعت دنع

 را 1م را ارا اا ها وللا وطال ك1 031 د مم ارا كج 3 و اتصل: 2 قع ل زا ا اا 1و ا 3 واط لتمو كسا ل و مص ميل يس ا ويس سل يي سس

 كا لوضف اهنم ةيناثلاو اهان اردد دق وف ةعبرالا طالخالا يد لو الا ن اتيوطر
 م را ا ا و ل معسل

 قورع علا فا .فارطا يف ةروصصمملا ةبوطرلا أه دحا ةعب رآ اه اسق ! او لوضفلاريغ 5-6

 دا اهثلاثو ةراولباعجا اضع الا ى سلو هال تال
 همس شا الابل سس تا سس سس سس سس سا سنس سس | تحسس تس

 1 تح حي سس ا اج صم سسسسسسسل معسصا همس مسسسسسسللا صصص تسع مسلم دسشسشسسل ملسسسلل

 قاسي 4-0 ل انجل 0 3 0 :لطلا ترننإ
 اى

 فانصالاةفلدذخ- تابوطر 0 تملع دققدلا ىمح يف نمشلا لاو اهيتارمجواع ايضا

 نمو قورعلا ىف نوزخم وهام ى .١5 ن منا ضاغط هن زطرتو ةيذهتلل ةدعم تايوط راهط

 يسرا نيد انا تل لس

 وهامو قافن الا ل يبس يفوهام هنم لوقبي دق لب لصحي امكق بني هلك سيل ءاذ اذغلا ناك اذا نايلغلا

 لعفلاب تزاصينلا تابوطرلا ي هو بومجل اب دهعل ةييرق تابوطر اهنمور اخ دالالببس يف

 ةهبشتم ةيف ةداي ز تراصو همم للتي ال لادب اوهيذلا عضوم اى !! بذجت ١ع ءاذف

 تابو ًّط راهنصو دومجلال هكتسمريغ يا دماجريغ ىهن بيرق نال هابل ديف 1 ,االادب

00 

 ةيقد



 ظ ) فلي (

 ' اوت ةرفتلا ىلاريصت اهثالطببوةقلخ'ا لوا صءازجالاةهب اشنملاءاضعإلا» ءازجالصتت اهب

 5 ير كلا نهدلا يناثلا لاثمو:ةجرشملا ىف ت وبما ج ارسل ا نه د نيلوالا ةبوط ىلا لاقف

 اذان لاب لا هنم ذخت ا نطق ءازج ا لصتت اهب يتلا ةبوط رلا ثلاثلا لاثمو لاب ذلا مرج يف

 : . ىئاعق دلاوه يذلا ضرملا اذهىلذ نم ناكب لقل |اصو دخو ةيلصالا ءاضعالا تلعتشا

 ' .ناكامقدلا لب راق داهسفن نوكيال نكاو قدلا ىلإ يدون دق دبكلاةراوح و ثملعام

 1 مشقلا نم ي :!قباتوطأا ١ نفت ماداماهنكل ةدعطاو ةئرلا لاح ىلذكو بلقلا ببسب

 1 انامإلا كي فبامك تلقلا نماصوصخو اهيلع لالا ةلزنمب يتلا ياء اضعالا نمل والا

 7 !ذافق دلاوهو سنجل مساب ةصوصخما ى !والا ةجر دلاوهفةجرسملا ف ةبوبصملا ناهدإلا

 ١ مقلم عل !تابوطرلال يلط يف تذخاو , لوالا مسقلا نم يهينلا تابوطرل!تنفا

 هرشتملا ئنفت تذخاو اةجرسملا ىف غرفللأ ع نه دلا ةلعشلا تنفا ذا امكاهثانفايفو يناثلا

 . مئطسو و اهتناوعادتب ا ضرع اهلو الوب ذ ىمستو ةيناث الا ةجردلا تن اك لابذلا مرج يف

 ْ تدذخ او هذه تنف ااذاف هللا ءاش اماللا ج العلا لبقياه لأقو لوباذلا» ءاهتنا غلب ىم ملغيال

 | هاب ارو لابذلا مرج قرمت ةلعلانخأ امك كلاثلا مسقلا نم ىنلا تابوطرلا ىنفت

 تلا تايفحلا 0 ماعلا ا كتدشمملا السيرك ياكم
 00 07 و ا ار حل م تي لا 06

 يي اعميو يي 0000

 ةرئادلا عمة فز ,اللا غلا تيك تكدحاو سنج ع اونا نموا ع عوجدأم نولع انلمليقلا سغلا

 ١ رارعشنا نوكي ء لىؤف أودش !موي يف كلذ عم نوكيو سر ال ن وملح نروكت را ققتي دفامك

 1 ذجالا تامالع نوكيالرخآلاموهلاىندن١ال1ةيقاب ةصزاللاو كوتو ذخا تامالعو ضفانو

 دحاو عون فائضا نموا طنف هو ارفض ةمز ال نيمح نوكت لب كرنلاو
 ١ نم بيكرتك

 دع كيامالعأ مسارب يف نوكبو اب ىلذ نم ملعيو ةصلاخ امهندحاو نينرُب اد نيبغ



 ( 0م )

 نآآلا لصخنو ككلانكلا 0 06 8 5 د لو رفحا ارد

 ةدحاو 0 9 0 2-0 +

 كن هيف نكل هلحو ىنصملا هلاقامريرقت اذه يئزج هجو ىاءاهت ءاهت اعل اعمو اهبابساو اهنم

 ينعي نض ذارم | ةدع نم هققحت ”نوكي يذل اوه بكزالا نض رم ارالوالاوفلاف ,ررقن دقهناوهو :ء

 لاصنالا قرغتو داملاجازملا ءوس نة لصاحلا مر ولاك دحاو ضر ضارمالا كلذ نم فتحي

 ا مالا نماهن | عم كل ذكت سيل هلاتام ع اع يك ردا ىم اور ادقلل# دايزو

 ملودخ لا ون .لويمح لب ةدحاو لومحإ طلذلا ىءهح عم قدلا ىمح 90 الالثمهنإل

 ناباذه نم باجي نا ع ايق ا ةكرلل

 عزفلاوابضغل ل ع لمص ويلا 1 دو 0 0 0 اهت نام

 اهلوصةعاوأ هيبابسأ مدقنب فرع *ن يا ضفادالب ئدتبلو تاكا دريغو ارغوطرغم عوج ميدقو !سمشلارحوأ

 تنال نوناقلا ن ه عضوملا اذه ح رش يف قنص لا ة بن طغا اضتالورسكتالو ضفخانالب

 دوجوب نوكب ةراذ اهنم قة دح او لك ىلع ل ال دتسالاف مز اول اهنم ة دحاو لكل و ائلث ١تاهسلا

 ضصاخادوجو نم مزلي هنا ةرو رضاهنم ضخاو» يذلازامومعل | ىفاهل يبواسملااهمز ال ١

 ىنيمسقلا مزاول ءافتناب وكف ران وهل ىوانشملا دوجو ىبواسملا دوجو ٠ نو ماعلا دوجو

 فىني نءافثنا مزليفموزلملا ءافتنا مواللا ع افتنا نم مزليوا اههنم دحاو لكوااعماصانيزخآلا

 > لش ول اء هلا دلا تام العلا تناكىلذاف تودع صفح

 اهيلعدا مدعألا نال بلا ةلرل لج تناكاذل نومعلا هذه مزاو ول نكل ن يمسق تايمحلا نم
  ممسسمسللا صب خسلسلا صصص مصل هعمل مسسيس٠س٠٠سل

 برس ةريرعشق ليلقو ىيفخ درب ها دتبا ىف عقوامجر 6 نيرخآلا نيمسقلا مز اول ءافتن ابوه

 واصف ةريرعشقلا رادربلا لسمو كذملا يبا يرن امبرو اسما ءاضعإلاب اهر ووضع ا ةرختالا



 - لصحو راهم اضنف تالضلا رمثو : ةداح ةريثكةرخب الا تناكا ذا كلذو دان اساسا
 وكبار ت تالئمعا اني ةهافلا 0 0 د ديصاسوب ا

 ( معز

 اهيل نإ ع سمسم سس سس سس 20 ا تا ا ا دس بس ميسم

 7 . ةيدسلاو ةيمغلا ا ةيعزتلا فلا سرج 00 لح دارا كنك 3 1 هه م

 1 ١ ارامل ةدرطاب فقر اعلاةرخبالاوة ةرارحلا نا جالاي ران وكاهيف كؤنلاو د

 7 ناك نال هريثكربغ يأ ادجريثكربغ يدن قرع 0 اقلاحورلاةرارح حو ئمحلل ضبنلاريغت

 0 ةرب ريرعشتلا ث دحااذامامحل أىفماقملالوطو قرعلاب 00 دنك ناك قرع

 7 كانر وت ةيطادحاةيمؤي قمح تانك يدسلا ا ةمالع ما دج يا ةيموبلا تسيلف
 1 ةاوفعلل ا دعتسم اطلخ هندب يف نا ولع ء لدياذه نال ةعرس مامحل | نم اهبحاص جرخيلف

 | مرح تنابمع ولا اريثك اركان لت وبملا ىلإ ليد ماسلا

 7 ءاطخأان موب ابسالا نم 0 ناسا قطالخإلاو ل ددبلا ةيلد نجتام

 ىف ثلقتلا هذي ملف هيلع بييللا الحنا هاش يذتي ا يضتب نا لامريدتلا ف

 ١ ةنوفعالب ينلا سخونوس ىلا ةيدح الأ نادب الا ىفو ةقرحأط أو ع ار لل

 - مانملا يت م ةنوعم ىلا جاتحي تناك اذا كلذكو ةنوفعلاب يتلا ىلا تلقتناامبرو

 0 | ايل ارو نذل قدبلا ىةسبتسملا طالخأالا ف تلعتشا 1 دلوع

 ١ ل او 1 هد ةنحأ كاع كواكب دس ا

 د
 1 ١ ةدتتاوةنامعمال ا

 1 0 1 معلا ةرشال يالا بالما تارت تلا

 | 0 موي مح جالع عملا ءاوهلا لدنعإا بطرملا ينا ا اني لأ هثدزابلا



) 7029( 

 مهلا ةعرس عماديجءاذغو ذغيام مهنادبا نيلعدر وينا بجي ةيمويلا تاّيمسا باسصا عيدج
 ىف هل صخري مهضعب نكلهمضه عوطبيو مضهبال فوم او فوم لياعلاو ليلع مومملان ال

 مقليلفءادت 00 ةريثكر كرا, مهنادبا يف نيذلاو ي ىمغلاو يعوجلاو ىب عتلامةفرتلا

 مهضعبو لوم اء دب اىفولو نو ذغبءالّوهو مهتورع يفذفنا نوكيلبا ارشرانام فاسو امال 7
 رخئي نا نئلوالاو يصر ولاو يناصحتس الاوىدسل |لثم فيطانلاب هيلعر اشيو هيف ةفرتلا عنمت

 فاغبالف ُةيوقةوقلا ن الرمالا لو | يف عنمي النا بجي درابلا ءاملاو طاطحن الا ىلا ةيذغنلا

 رسال الت اى تلا ىف ج الع لضفاوهو اهفعض ظ

 هبءقرؤشملارثكت ما ماع عل او هنمرثكي ال نا ل يل وال اذ ةيدس تناكوا تدنما دق ىنومعلا

 لك ير اس ا مويلا تايمح يف مهتبون ءاضقنا دنع اذنع مهياح

 بتجي نا يعبني امئاو ةنوفعلا ف اخب ثيح عنميو لال! ىناث يفديربتلااهنمو ماسملا ٠

 رخآيفالا يمغنلا ىلذكو اينفع اضرم مامحلا ر وث امبرف اهنم ددسلا بحاص مامحلا
 مويلا تايمحلا ب اسصا عيمجو مد نا بجي كل انهف ةمختل أرادحناو ماسملاع استادنعورمالا

 بحاصألا اوبخا امه ام يف اوثبلي لب يلاهنيث ام يف لب مامدلا ءاوه يف ثبلل ااوليطيال نا بمجي

 جاتدعيإلف غارفتسالا اماو قرعي ىتحهت اوه يف ثببللا ليطي نا هلف قئاكتلاو ف اصحتسالا

 0 ود لومح هب نمو مخنلا بح و يثالتم الا ددسلا بحاصالا مهنم هيلا

 5 ايضارع ا نوكيو قرا او تضاوس دورا تا

 دم _ سدسلللا مس سمسا سس سس ساس سلال

  0 0 0الةنوخم 0 ١

 ةلقل مويلا ىدح لورج» معلا ذه سونيلاج ئرجااماريثك ىل ذل ةنوفعلا دح

 «ريثكرادقم مدلا نم ج رخاو دصف اذا نيمود يف لوزت مب راهنالو ةينفعلا ئلا ةبسنلاب اهضارعا
 مسبب تسسلم تسييسسمل تييسصسصسلل يسيسسم

 سخوزوس
200/06 

 جالع يلام دلاجرخاامبر و ريثكرخ آريبدت ىلا ج انحيالو ةدحو كا امبرف دصنلاج العلا

 زغق



 د ومد ل يدحح

(065) 

 1 رجشو "و ةتفطتو كد ا همس دوب 8 مالو

 مسلسل تسلل يستسلم صمم صصص سستم يسم تتسم تصل تصل

0 فخ ءار هيلا
لل ساد |١ ء أي 

ل يفور ذا كانو 
 : ظ مد

 0 | تل يضرم لال يرون جازم ال لضيس# ذل حا رزسديم
 ١" هديربتوابوارفصوا ايئاماقيقر اكن ا مدلارهوجظيلغتو يشغلا ىلإ يضلل ةرثكلاغارفتسا
 | دول ذو ئلاايؤ ديل نم دصفل اع يشالف غارفتسالا !مافاظيلخ ناك | هقيقرتوهتيقنتو

 1 ىغلا برت 5 ا ارت ركام |الا اجضنال وانارحب ررطتني الو نومحلا

 .. ةرملاهساتقولا فدصنلا عبتيا موو ةريغربب دت نع ىنغا/هيردرابلا املا يقسودصفلا ناملعأ
 8 ىيطل ءاذغب قعضا كر ادتيوهب يفوع دءامبرو عبانني ئونح تقو لك مسمي نا بجي قرو

 نسب هلال لستم 0 تر لثمف مدل |ظيلغتاما و نوكسو
 مسلسل -لل سيلا ا اتسم س٠٠ سم

 - ةينفعلا ةيومدلا ى هلا لاق 'لخلاب ةيسدعلا ىلذكو ليلق ركس م وقيو ثلثلا ىقبي

 000000 ل 0 ل اك
 ١ هتنوفع دنع م دلا ف مهنيباميفاوفلتخا ءابطالا نا ملعا ملعا رصتخملا اذهب قيلث ال ثوحتباذه ئلعو

 لن رملا نموت املا يدشن حا طاح ىلا لقتني واهيوم دلا ةروص لع نقبي له

  اذاهنا نولا طارقبا بهذو ءادوس هفيثكجو ءارغص هفيطل ر اص نفع تم هنا لا ديشر نبا

 هركذاماماو قعلاوهو هبه ذمر اتخاو جبشلا لاقهبو ام دهنوك نع ج ربخب مل نفع

 نوناثلا نم عبارلا بانكلا ىف خبشلاهركذ اماهدحا ةعبراةوجو نم ديدسر يغف سونيلاج

 - لوالاناكنانهدعبوا 11 0
 امكن امز نىلاج انح!ال نوكلاو امز نولا ةجانحم ةكرح يه هو ةلاحتسا نفعلا نال لط ابق

 هفيئكوو 0 ةعلا دعب اصاو اماو ةمكدلا فررقت

 نمداوثيامك نفعب سيلام لصحيو نفعلا نمريصي دق هناف نينفع نوكي نا مزلبال ءادو.



( 007 ) 

 نوكي نا بج وي نفعلا نم ةنوك ن اموأ واهيف ةن وفعال ةييع# تان اويح تانوفعلا

 نلواةيوارغصل |ىمح ملا ىلاذهنيحدب اسننانوكبالف انفع اضدا ءادوسلاوه يب ذلا هفلتكن املانفع

 اهدادتشاكح دئشأو اهب اون ثب ال ءارفصريصي نوفعادنغ م دلا ناكول ةنالجفات اثوةيوا دل

 ةرغصو مغلاةرارم لثم اهضارعاهضار ءإ تناك رفصر اصارل هنا اهثلاذنو لكل نك ى غلو

 لمع !!ىلتدي نم م يل اعنانكل ارفغصر ,اصول هنااهعبازو 1لكل نك نوب مل كلا دريغو ةروراقلا

 شتا مد دل عون نيبت كثف ةءدارلاو ةففجملا تادرب لاب عز نكلوبظو 1 تادربملاب

 لنوكيرعأو .. لات 8 اقحا نم جرا تنل اذاط خه 00 امد هنوك نع يروي

 كعب هلا مدلاةثوفع 52 بييجرتف قمرعلانلدرام نكي هوجن قو ,رعلالخادمدلا

 نما | ةنافعل اناا وانسي (ثنطاو ةصق انيملا وفد اوثملا نع ين !اةروكنملا يا ةثلثلا ماس قلل

 ادرسخولا 0 100000 روسي دانا يدا هع
 ليج تصمم تسسسللا نس سم سس

 شو 7 00 0 اف ةعف كدا 00 و جيب دس :

 ءاثقلاور ايبخل طبي رغلاراع الا ايقاف زعتبن | ,ناهيف يزيرغ غلا ارالا ف رصترسعي لوالا فلا
 ممسنيلا تسسلم تسييس تسييس

 قاد 0 7 تا لقا دا هما ا اصمت سلا اماو
 مسلسل ة ب هط+طهه ل4 صسسشطشسشسشللا د+ههطععععععغ+هدطعدعغظدطعل*د هيد سس ملتي سس ا هه م

 0سم سس تس سس هيي عمم سمس مل سس مس تسسلم سس سيب تسيل يميل تسمم صاب سس

 ا ىنمآلا ءالاو عم بيسلاماواهيف

 فال هع اذلةرارعلا نوكةنوفعلا ىمخ لع لدي وق يجلاو نفعتملاريغتملا ءاملابطيخملا

 ةيودساىلنسنالئاسما ةرمدا يا قاس ا. ا ىسلا
 محلا نيب مب يهو ةليلملا ىمست ةلاح اهم دقياهنااةيفَعْ ل لاب ناةمالع نم ئءااهمدقتيو

 00 1 ضباب الئطولا كا ورسكنب عودتبتو ج ازملا لادتعاو

 اي



 غلا ىفامك ةداح ع اذل ة داملا تناكاذا

3 

 ل

 1. ةماخسمسم ومسلسل تييمسسصسللا ييمسستسلص ةسيسسلل سس تصصسممصم يسم

 1 000 وي ل اضعال اب ترموداوملا ممم

 1 ١ اديحلا قاضوصخل عالفالا دعب ءاقنلا مب الو ار ةص تناك ن او ةجيضن ريغ دعب ةداملا نال :

ارع او ةجزلو [ ةظيلع اهثدا م يتلا
علا ىمحلان ا تامالع نمو ياض 

 2 اهبف نوكي نا ةينف

 ّ 000 عرااتلا صا 0 هدام

 ك0

3 20 

 اوي يجر وراح ما ال الكا سر 4 لل ا سا

 ْ ماس. ساس وس م يايا جامل هما

 ! ٠ ليلو نب رابخلارزب ١ بيلج عمانع ركرسل ١ نيبجتكسلاو :كسلاو سشنملا بارش لب ةعفطتلا ه ا! ْف

 5 ةهكافلا عبط وا لهسملاعوقنلا لثمب ءارفصلل فيلل لاهسار اهلا ةقلث : قاضي ةكرتوا ءا ءاذغلا

 ١ ا ةردز بشقاوةرلاو رانا ىف ياكم الك عشنا لاذ 0 7 7 ام 5

 3 ش ا ا ير

 قا لوذاوةي دار اريغشاك ردو اهيف عقي داعت 7 و 0 ازئها نمهؤاضع !ىلميالو أوهف ضف انلا

 -ىذلاوضعلاسح ةوق و اهعذلو اهتدح و اه دربو ةداملار ادقمةريثك بابساهل ضفانلا
 2 باجاانلع نانيعياهتجوزاو ةداملاظاغو وضعل !كلذ يف يتلا ةعفادلا ةوقو ة داملا هبرمت

 00 ةداملات ناك ىتمفاهصاقتناو بابسالا د |دتش ا تبس ضفانلا ىلتذ!و ضفانلا ةبوعص

 نكل نسكعلابو أدج يوت ضفناننوكيةيوق ةعفادلا ةوقلا تناكو ةراح ةقيق رواق درا, ةظيلف

 لاؤزلا عبرس هن وف عم ضفانلا نودي ةصلاخلا ب



)) 

 ب ةيوارغصلا ى دلال اقىلز ملعاف لاوزل ملا ع طب ناك ةبظاوملا ىقأ اكفخل 3 اواي 4 ظياغ تن اك رت لوغمو

 اهناف بغلااما لاف كلذلو ةقرعم ةريشو | ةقرجسم ةمزاللاو ةرئادلا بغل لا مشي ريتح اقلظم يا

 ب ” مث دعب يذل ا!مويلا ىف عئجتالو كرتتو موب يف بونت لو ١ هح لكي ا الامقوياوأ هوي بونت

 نسل ديس تشات” شسل اسسسل سناب

 ب اس ير 2 ل
 وسل اد سلا سس ليصل تسمم تصاب نييصسسمم تسيل

 مسلسل سلب تسسلم ميل ةتسسس سمس سدي تمل سس ( )سس سس مس سس سس ا ساس ا - ِن -

 مالا نسور 0 انس الا الع 0 0 5-0

 ل اوبلقلا ا ماع

 حش شسمتل سنتا تمس تسسلم

 يي نسل حل لح ا سلا تطال مدس ادشسلا 080 دل-.-لل اشم كش سستم سس تسسلم تنس سم سس سس يس سب تي سام سس سس

  مسسسسسم تتسس_ تسصسصسصمو تسسملا بسسس ميس سيمممس  سسسسس سس سس سسساسا

 00 5 ية مننا ريسايسأل في دولا 5-7

 اهت دام ةف اطالريثكح قرعب قرافتو بلقلا ةيامح لا ةيزيرغ ل١ ةراومحلا بررهو ةداملا علل

 اهتارتف اهيفرهظنالواهت اةوارتكحا يف هبشت ةقرحم ل اوابغ ابغدتشت ةمز اللاو ةِصلاخلا ىف ايمو

 ف نوري رعشقبالو اذخأت بغلا ةبون سوا اطير ىمسيواقلطم بغلا ىف د مالحومفلاو

 نسيلو دبل ال يلق و ا در اب ريغ ضفاونلارئاس نم دشا | دج بعص ضفان ينْذخ انو دربت مثربا|

 2001111111 :انلا اذهوة داملاوحن نطابلا ىلا! ةرارع ااروغلالاةدرب

 اعذل دشاو دح | ناك املك ض فنلا ببسوه ىذلا تالضعلابر املا طاخلا نال كاذو لوقا

 كشالو وق يْذّوملا ىلذ عفدل اهتكرح نوكتف غابا ةساسحلا ءاضعالاب ةياكن تناك

 فعضي هنا مث دشا صل اخلأ بغلا ءا دئباىف ضفانل اراض كلذلو اعذل دشاو دح !ءارغصل ان ١

 نوكن ةيوادوسلا ىمعلاو اهت دح لقثو اهم او ل دتعيو ييذنل أى ذخ ًاثام دنءاليلق اليلق

 ضفانلا ىوقي يضنبو اهماوق قري ام دنعف ةظيلغ لئاوالا ىف اهتد ام نال سكعلاب
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 ةيوارفص نيمح

 كنق

 ا 00 (26

 ةممنل]ب (4)
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 000 نراها نارذملبا لايغنا سبلت ةفاطللاو ةدسلا ئلا ليست اهنإل ىلنواهيف

 بجي هذا ىلا ءابطالا ضعب بهذهنا ملعاف اذه تفرع اذاو اهوسنو ةيزيرغلا ةرارحلا هجون

 . تناك اماكق داما نال كلذو ئوقا ةيمغلبلاو ةيوادوسلا ئمحل ا ىف ضفانلا نوكي نا .

 ” ريشلا ن مىكفني الذوضعلاب ثبشنلاو ظلغل |ببسب دشا نوكحي ضفانلا نافج رزلاوظلغا

 عذللاب يتوقلا ضننلا ب جوت ءارفصلا نا لوقت ناب نيلوقلا نيب قيفوتلا نكميو ةيوق ةكرسنالا
 . ةادوسلاو مغلبلا ماو ةعرسب اهنم ميرتسيفوضعلاب اعيرس لوزتورمت اهنف اطال نكلو ةرارلا قة دشو

 اذه ريلعفوضعلا نضامهلاو زو امهتكرح وطبت مغلبلا ةجوزلو ءادوسلا ظلغو امهثدوربلف.

 1 نوكتذيوادوسلاو ةساكلبل ا م 00000 ةبوعص

 0 مدع 7 ل دوب 0

 ١ ةيضفنملا ىمسلا ةؤوفع عضوم يفر ثكاهنم لصححي ةريثكلاةداملا نال ةبطاوملا ةيمغلبلاج موي لك
 ٌ نيعضوم يف تناك امب و عضوملا كل نيف ةنوفعلا ةريمخ دوجول ئورخا ئمعلاهبس نوكثو
 ١ هنا نم ضرملاع ون نولع ةلالدلا ف بونلا ىاع دمتعيالف ةرارملاو ةدعم ار عتك نيفلتخم

  ندبلاىف هنهرهظيامو طلخ لك ةبلغ تامالع نيلع دامتعالا لب ب كلذريغوا يمغلبوا يوارغص

 .. ظلغ ةبولاببغلا خبلو نيفموي كك ةابئ امي تسثاو دات رافال ةاذاذ نيشلا لاق

 ءابطالا لوقبدار ملا لوق اذ اواهدكّوت بث اونلاو ىرخالا ل الدل !ىعاري نأ بجي لب هيف

 ا .ةلفعتملا ءارفصلا ة دام نا نيبغ نم ةبكرم موي لكت باناذاءارفصاهت دام ىنلا ىمحلا نا
 ااه شالا ا هامور ير 00 : دي 1 0

 أ 000 ن4 00 5 حكالاف 0 فد

 - ةدعصتم ءارغصلا تناك اذا لا ءارغصلا ةنوفعل كلذو ايران مخل اوذهيف يا نوكي لوبلاو



 (0؟١821)

 لوبلا ىف ئئش هنم عف دنيالذ قنديل لاعأو نا غب اصلا هجونل ضيبا ايئ ام نوكيف غام دلاىبلا ل
  ممسسسمسسلم ملمع مسسس مسسسسسسلل سس سس سس سس سني سا

 نسأرلا ىلا ءارفصلادعتمت نم ثدحت مل نايا بفاعو نكي ما َن م اسوس ]ابر ذني ذئنيحو

 فاعرلاب اهعف دف ةداملا كلت لبقيالف ةيوق اهاوقو غامدلا بجح ناك اذا كلذو فاعر

 #* دست ع اع هيل نوكي مح أ اذهو
 مسه مت ا شيخ بسسس دش شلت همه صصص سمس سمس ل مسسسسلا . سسسسلملا ن  ييج سس 2ص سس اصلا مسسيسسلل ميس سس

 0 ١ كك ١ 2 رادقمبو اهتفاطلو ل ةقول ف 0 ا 2ع

 لدةعاس ةرشع ثلث اهتبون نام هز كاكوأ الدم نقر كاي رع اه دعب فرعي ةعاس هرشع ننثا

 نولع لدةءاسؤرشمف عب راناكاذاو , امال ف اهنق هيلا كال نام يف يتلا ءارفصلا نا ىلع

 را ل يا ىض فقنت نوكيام لوطاو ةيسملاء ارفصل ام ظلغا تراصاهنا

 ناكامو ملط وذ داع نغار*الا نم ةِصلا !الا غلاب نااذه ب بسوء ءاطخلالا

 اهرود نالرا ودا ةعبس مايالا هذه يف عقب .ذاو هفرعتس امكرشع عبارلاىلا ارجبفىلذك

 كلذو ا.هريغواضيرملاوا بيبطل تييح 0

 7 ةمزاللا موي موقيدقو م ادالا ذه يف لاحت ال ١ذا دج ةراملا ظلغيف ةيوذلا ث ادربملا ل امعتس اك

 لاخلا د:تناك انا ةفيطللا ةيوارفصل اةدالا نال كلذو مايا ةعبس يف يضقنتف ةبونل ١١ ماقم

 دقتةسلاهلاريغاماو *«امهريغ و قرعلا وزازذالاب لاحتتو رضيت ا دج لمتشن قورملا
 طظليف م خلبلل ةبلغلا تناكو ظيلغلا 2-5 بلاو ءارفصلا تجزتم اذا كلذو ةنس ىصن ؤصن لوطت

 ا ا ياا ع 100 ةيةر ةصلاخ هلأ دل وبلاو |دج ادي دش اظاغ ةجرتمملا ةداملا كلت

 موب هنال عبارلا ىف 3 يدتلوالا قواسم ناهافو داما زاك نول

 ضرع ههعا بح قرا 56 تال اذنالل هج عم

 يانج لا 0 0-0

 هه

 ةصااخر يغ

2 



 لس اربغ ثنا :اماذا نامرمخورس َج ا ه ةريثك ل عوشملا : انما

 1 0 كسلا لولا مايالا ىف ةبرشالا * كلذ فرع اف دصفلا صخري ملا هبرف . ةبرشا
7 

5 
 35ه 58 و سشطعلا لا نكسبو ددتلا مليار زب بيلح عمف شطم دجو نافرفولبنلا ابارشو و

| فاحت جبنملا بارت يخشم ريل 1 2 دكا دعب ىأ 0
 

 0 2 1 جل ا ا سجل

00000
2722 

200 

 0 اواي ذعايا ف نو ةلاهاةون عوق فل كذا نيموي عوّلا

 00 ارركملادرولا بارشب نينامرلا ءام ىوقسي نا لو ءالاو مسغنب بارشب
 1 34 ١ 0 هس سمو نا بجنفوصعلاب لهسي دروْلا ب ارش ناوو

 " اواركس نولعراح ءامو . ءام يف سورمم يب دنهرمتو ادرولا بارشكلب خيفبلا
 ١ 1 ؟ءامو هيسلصي اضياوهورمتلل علص» م* يسفنبلا بارش نال يلوا اذهو 005

 ٍ 0 م قرع ءارغدللر دمهنال عفنل | ىف ةياغ يركسلا ن 3 ىقرلا كا

 اوةرار لا هكاوفلا ةايمريخات ىلوالاو ديج ىوشملا نيطقيلا ءامو عبطللى يل 7 ١ ,ىلل

 | لت واماس ةالود اهسالاو يوقلانيباتلا اهب دير ا ا نلابلا /| كعب

 نيساجم موي لك ةعيبطلا نييلتو و ةكاوفلا 8 ايه 1 د ا اا

 - لك فيات ايفو ةروكذملا ةبرشالاب ةعيبطلا ن مات مل نا ةنيللا نرقعلاو لتفلاب ةئل

 / اصوصخوراب نايا ءائقلا ةقلأر وب ايريلقك تاراد دللا ةبرشالا ىب 1 تاني ريالا ىلا اع الاخر '

 اس ف 2

 ك0 ا 00 00

 ه . روان .طقير زب عصو اهدحو ةلقبلا ارب بيلحت شطعلا طرفااذاو شطع عم ل هلا يدا تناكرا
 9- » | .اةةتزطخ ةيرارتصلا مح! جالع يف فا جاةكيادقو ضاجالاو او | نيبجنكسلا بارش عمءاثق



 ا
 ل سس مس ل دسم ١ ا

0 
 هيما مس مسلسل سس بتسسسسسلل تكلس مسسسسم

 ع 0 ' 0 ع 0 - ظ
 ا هن ال ىلذ 0 |ناكي رانيد بارش ةبرشالا ةءذه ل ثم لولا فينضإ نو ىركس ٍ

 القي نار لوو 0 نرسم ا م. عمامدر دىيعبرا دنهرمد نم عرقا .كللوتميرغبأسلا 1

 عوقنلا ءام يف لحي م دار د ةثلث يسفنب تارهز سمخرفولبن ةدعملا ىلع لقثي هنال بانعل نم

 عا رمه در هل ياي
 مسسشل سمس ل_ سن هيب مشا ح هه” ست حسد حل مدهشه سدس دسشسسشسسلل ا + + بدها _ةك س4 لا س80 مس سع

 هش - ششي ٠ حنش نش :٠ ب تسسس سس سمس سستسس يس ا

 ياو سا ضد أ كل ةحوحم

 0 5 المهمل ايضا لا دال !| .ريبجتكسلا

 مس مصل سس سلا سل

 ممم لل يسسح  شسنانتنيليب حيييل سس ب حسب سل-يسسللا

 هيجل يي مسا ميسم سس 2 سس يي سس ميسا 1 1 د... لالالا 117 زم كا ال15 سا ازلاورصتالا اجر _. لا اارتج ب ا هر ال دو حك لح ١ دكت كل

 ّ مولا 1 ا ! ب مس ويفسد

 جيشلاهيلار اشاام لع لاهسالادعب ضبقم ددسم هنال نيعوب اسلا لبق ملباهلا رح

 ءامب نيبجت كسب امهر د ير درشع عمر ركملادرولا بارش نمامهر د ن د نوعبراوا .اوا نون انلا نم عبارلا ىف

 يلا اقوا مونت دما 6

 كا

 م دنو ١ ار ليلقو 2-5 7 0 ظ

 لئلا فاضي ةصلا ا> ريغ ةيوارفصل بسلا تناكح ناو تدخر يشلاوا ني اراديل رجنرتلا بلآ"

 ءارغصلا نوكت ناالا مضتلاىلا تالهسماريخا يخات نياوالاو 0-0
 ل

 الهسم



 ا يطور دال ا يدوم ارفص هببس ىذلا ظ

 ةردعاا

 ةيعفوم دود

: 1 1 
 1 روش قاوم اًضوطخو از هفس ل7 در' ا 5 ف ع 1 سلات ا 0 ريش 0

 . لكرت ناالارغؤابن ل مو كحاو»

 '00 تين ساكت ,ةبجاو ج 7 ذأ | َنَق 2 نوكيف ضبنلا ىف افعض

 در 5

 ْ اطوصخ يان 7 قالا هوي ود 1 اتا يح يا هطول و رتتستمم

 هش لس ...كشسشس حلا

  غارفتسالاب ل ورشعأيف داعتلاو عباشلارارشمل مويفب ونلامود نوكي ن قفا اذا

 | ديد نالابل هر هد هيفف نسناس لا اماورشع سداسل 010 شاعلاو نما هلا

 - نمداشلان ارح ال رنأتلا كبيس ١ لع نماثلا ىف قفتي دفا: دقامك مدقني يرارطضا ن ارحب

 سس سلا سس يسم سس طخ جس سس ساس

 1 ايؤتناهسملاو ؛اساذا اضصوضختو 1 اغلا ىففلهشملا عمق قت ان أف ءاهننالا لبت#إل+ يدر
 هداج يي مس سس ما ةُةهةهلتسسشدلشسلسلللللاا+ ل

 و لدعتسيثةبسانملايز الاى لع مصقول هك للا ةويرا يس دغالا * ةريثكد اوم او

 مس حسم ] -للشخللل شلل تسلل مس سس سنس ةدمسيستسلسل مدلل هس اسس سي سس سس سس

 هك تدتدس دس دل ديلا

 / قارماب ىذفيفءاه اهظفالا بغراقو:نفرطلا انهت دور انكورلا ضوعلعلا غلب اذاف جاو ركل

 سس ل ل ستار تل اطل 222727للا _ _  ي  اييرا سس. سبسسسسلا شسسلل_ر سس حاس جس سس سس سس سس سل ل سال سس سس.

 | ٍشوشبو بركتو 1 ءاذغلا رد ضر خا دب نةنيح ةعيتتطا 3 اغتشال 7 دعا ف تيل ةعالام

 5 1 تو ةروزمف يق وزيطلا فدشي تكهذو لو 5 ا يعل اكو يا :نانأن 10 كتعي , ةيوقثا دج | طاوما الو ل هذلا

 ك0 1 زد هةهس-سلل مس لال ميسم مم-سل ماسلا ميسا همسي تنل مسستا منن

 ١ واحلا ول هدب ةدباجلا 000-0 عمد الجرو عاام 0 يات 0

 00 شب تت ا تت ا ير تت تب تت 2-5-2 تمم تشتت 22-22

 0 مم ياس 5-5-5 غينيالف 5537 0 00 5 1 الاف 2 7 ١ دان 58 |
 02 تت تت تيت ةممشسلا مس سلس

 ' قانر - ةاسبانزر هونيو مهعادبصمي ل نم لافتعا ىلعالو ةبونلا

 مهل الامه طرتوا هودع" ؛ةريواينلاو جسفنم او ش مي شمع اكادهورارسل | عمروسلا فورا باهل اعادصلا ١

 0000 ذوطق نييك مش 0 ىذ

 عميس سمس سنس سس سس سس ال لا 0 تلا ا 2 3 7
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 0 31 سك 00 ه نريكستب مهعفنت هل اخنلاوراحأآ ءالاب مهفارطالاسغو روفاكل يلق

 تقو يفو و نيج دا وراحت علا ءاملاب بودل ءادتبا ىفاو قي نا بجو بجو مهتغمدأ نو ١ /| ةدعضتملا !

 ءادتلا دلعر نيجيكسل اوا صاجالا بارش نولع لا ةسه ىزبلاّن 0000 :ناردل أةوق

 ءانقلارزب بيانو ا درابلا ءاملابو ابوا ىدنهلا يا خيطبلا ءا هب نيبجنكسلاب اب مهقرع م 5

 سسسيسل و سسييببتب ب بباب _ب سسسسسسب_ ب تسسلم مل سما 1 سس

 تى اق درا نكس لاق 0 ا

 راهزإل راهزالان < و ريثك < ءام هيلع اشوشرم نامعب بدو اجشالا قار وا اوفالخلا
 هج هلي مسسساسا مسلس ا يسسبال سسسللا تسسلم سس حس سل من متسلسل سلسل هديل سسسللا 1 نعلن ال )0 ع

 فال درو" ام نم ةذختملا بويطلاو ةدر لا خلاخللا عما وع ةلاورغواب !اودرولا

 ت3 كالك هلأ |كيرقيالن وها وو نوذي ناالا لخ"ليلق ةياا فا كذو شمل م ذياب ١

 5ظظ2ظ11ؤ0 | تغلا جالع يف عمشلا لاقر ايجلل دوا وا يطنلا ءام ام لثمب ناقتحالا مهعفني

 0 الو جاضنالاو ل اهسالا نمتايدحلا جالع يف لودالا نم كانيطع |اهركذنت نزلا

 لولا فدان نبا بصقاب ملباهلاب و ةيوقلا تالهسملاب.ءادتبإلا ف صخر نم لوقنولا

 هيلع نىقليو ىفصيو ةليل راح ءام يف عقنيامهر د نيعب راردت ىدنهلا ارمتلا ىكإ: مبا خانت نيلتيف

 عوزاملا بييزلاو نيبجنرتلاب نمالبللا خيبط لُدمَو نينامرلا ءاميوا نوبجنرتواتشخريش

 امير و ندرم مسفنبوا سفنبلا بارشوا تشخر شلاوا نوبجنرتلاب صاجالا عيقتوا مجعلا
 سدعلا عيبطب و ١ انييلدو اق الز 'صاجالاب ارث لثم ةبرشالا ضعب عم اذوطقر زب باعل لملف

 سوس ١ص او ن انةنبسللو ثانغلاو مطلا نبط ةنقسلا لام يلا ةنقسلانو اب اللل ش

 تيم اذا ىلذذو ملعت اهوسأ يلع قروبلاو يسفنبلا نه دو قلسلاةراصعبوا سسفنبلا ره دو

 تنيل دقوالا ةيذغ ا الو هوحنوريعشلا ءام لثم نوقسيال نا باوصلا نم هناف هيلا ةج انعأأ

 فكرت ال نا بجي ىلذكَو ىلذ لءفراو داةئلث ىنلا دصفتال نا نكما !ذاو ةعيبطلا

 ىقسب ناب جنو نابلا ىلا>وهو ةبونلا درت ناب جو ةرورضااب الا ايش ةبوألا موي ف



 ظ ( هذ (
 ٠ راسب يكل أو هيف ةبون : موي فوصل طلاب لغز ويتحاةمسو دعب, رة ا 500

 1 ١ نوكينابحتساو اونقرأو لا اياقب بذجنيلر اعلا ءاملا ىف ناجرلا عضو كل ذكحو ملادع

 0 !ةردهلاوةدرابلارو زبلا بيل احرخاوالا فاصوصخ ى بستكسلا قف

 ريعشلا ىشكب يذغي لئاوالا مايالا فو ريعشلا ءام ةبونلا دعباضيا ىتسيو : عبراوا

 د ىنعي مسملأو نوما م ندي امبرو هبيلحاما ووهامكام ادرابلاع ءاملا فدورثملازبخلاو

 0 اوه خو اذه ذخ*لامب رو جلو ءسدع م قوفسي ئذلازب اعلا كلا متي ازد هدر

 1 "”(ىلذ نمد رد اتناول سفرك الصا نبط عمت اريسي لووقي هث دعم يف ضم ماعطلا ناك

 ع راسل كلا نارا قلد لفلف 0 0 (غنمحلاو ٠
 ةصلاخلا مغ بغلا جالعو ةص ةضااعل أبفلاج الع اهب لاخي ىتلا ىهءابشالاةصلاخلا

 ارا فلي الدب مامحلا ناف مهبلع مرحم مام 1050

 ا اويزكلا ” نفعلا عيب در'ا طلاب طلتتخياو اوفعلا عموم ىلا بصنيامب .

 ا ظ لثم ةللحم ة ةيضن» يوق م هريعش ام يف نوكي ناواليلف نخسيوواجيام مهتيذغا يننوكيو

 0 بجي مهل عفان صمخلا ءام ةرخآ يفو صيصلابريعشلا ءامطلخو مادوفلاو رتعسلا ن -ليلق

 .. اهجالع نيب فل[: 4ىكلذ بس عبو اهنع اهدعبو ةصلاخلا نم ةصلاخلاريغلا برق يفر ظني نا
 - تبأراذاو ةريسي ةفلاخ امهنيب ىف :لاخف ةصلاخلا نم ادج اميرق ناك ناف ةصلاخلا جالد نيبو

 00 نمو ماعظلا دعب عقلا نم مهل فنا الهنا ملعاو دصفأف ةظيلغ ءارمح يا ةظرلغ مه لذوؤاوق

 نيبجنكسل او نوبطملا نيبجنلجل اء ٠ لادتعالا ىبلا برقا يه يىنلا هلئاو يف تالهسلا

 انتا ىف حلاو ١ ,ديرتلا نم ةوق هيف لعمعي نا كلذ نم وفا وويبسر ايخامهيف لءجامرو
 | ١ مسمنلاو مطرفلاو قلسلاو منودابلاو فىسحل | ىوقاهيف ىنلا يهو تالهسملا ى مم بحا

 2 امبزو قرو لاو جبر بشلا زهيو ربنش ثرايخل ا اهيفو دبرتلا م ةححت ارو نيتلاو ناتسبس او

 عايضنالا ىلع تانبحلا اضاو ةصلاخلا نيم نويل دعب بسحب ذهرم دحا ىلا م مح



 ( 0« ةال))

 ْ عفااذ هن اف نيتنسف الا خيبط لثم عياسلا دعبو نيبجتلج * أ نص ع 0-3

 زواج ناو نيبجنكسلا عم سفركلا ءامو من ايزارلا ءام ىلذكر ةدعلوقم داملل ف وظلم
 كثف اغلا صاوقا لثم نم ادب دجت مل ةلعلا تبلاطن افريغصلا درولاضارقاب سأبالفرشغ عبارلا

 ذخّويانل ديج عوبطم تالهسللا نمو ليبقلا | ذه ىم ىيسارشلا ىنحاون نيخسنو هضيبطو

 جبار زب اب نمو مهارد ةسمخ دحاو لكن ص يلب اكل ايليا هلأ نمو نوتنسفالا ردو ثفاغلا نم

 .لوقاإن !اناو مهارد ةرشع دجاو لك نم نئماكتلار لسركلاروبوز ,اوخل او ءاثقلا ردو

 سولفلا نم ىللاخلا ىف اصل! ىنعيربنشرارخأ | نرصو مهرد نز ,ودبرتل نمو لق اوامهار د ةعبس

 ند رد نال ا عوزاملا بيبزلا نمو مهار د ةسدخ ةريغو
 هلثم يدادغبلاو لوقااناو ي سراغلا نرولاب ذدختملا 5 00

 | ويشفا 3
 2 !ءعيمجأ 6-1 ايامهر درشم ةسمخ ن زو عفانملا ىف.

 ديلا علل هير ات هليل اهترارع يركب دكا 2 رمح لات ا د
 اه دربو هظلغوا ٠ ل رس مغلبلا نم - لصفتي الراعلاراخملا نال كل نو ةدم تليطااذإالا

 داع مث نيس 8 درج لاقل ١١ ارسعتو لقثو تا داس ل1 ديلا

 ةتولاو طلفلا ف غلبلا ما ون ف التخاوه اذه ببسوادر ابداع مث ندبلا نخسامب ريا

 ديفنرثكيدربلا ناذاضءاحوا ايجاجزامغلب هببس ناىاماما نشل! لافاهمدعو ةجوزالاو

 فارطالا ىناليلفاليلق لب ةعف داهيف ئودنبيالدربلا نكلدشا ىجاجزلا ىف ضفانلا وأ دج
 قدلا هبات ةقثللا ىدسن ينل اةيمغلبلا ةمز١ اللا رسعإلا ندخل جلت ىريصي نا لو خيم ظ

 ىمعأأ ناوهو ثمح مالكلا اذه يفو ددمتلل نيراحبل ادنع امك لصي دقو ضبنل ىف نيلالول

 0 هنوذع !! ضارع ااهبفو مغلبلا ةوفع نع ثدحت ةمزاللاةيمغابلا :

 م 5 ةيسفيختبل ل دج
. 22222 72 

 صق

 ا 2 4



 وعلا

 قاتم ك١ تاو مس وللا ةيصاص 000 م هو

22-5 0 2 
 همن هدلييعس كس هبا ا آددهلطهعطادمدهغهخغس

- ---- 7-9 

 1 00 ف عض ىن :نع قلل 0 0 2
 همس مسسلم سمس دش جمسشسسلا

 ! 00 ا نونا دنيا قيغغ !امنضا 0 43

 ىلذكو للا امد مورس و م تلقين 39 تسب هع :

 0! 8 ءابنلا او ةدوةنلاو عي م اورف وايتلاووميللا بارش كي ةيرشالا »ع ىنيبيتكسلاب عيطبلا صا ٠ ةبرشا

 "يبخل نكست وادرو بارش و يرانيد بارش 00 نص وأ ع ملمع ةرارح يكس

 هد-ل 6 6 كة مه ل طعمعاعغعشعسلدلدددد+ ا مهمل

 ١ نوفصي سدرابر ! اركض هر ماكو د وي ١ اغموأر ١ ا ءاملاب ىلسعوا عبقور رولا

 0 ايرو زو اوما ده هع رحاق دش دنع مع ا همن نجم د نييكتكس نولع

 || تسد د و دحلا ةرارحاهدير 0ع ور اورسل اوركشوا
 ا ليعتسي دقو دقو وقةرارح اكتمل ملاق ضوفلا فرع ءاهبأو راخاب الجو | ل ا لص :

 نم نلغمب مغلبلا 0 الا اير وءزجا 0 نيبجلك كسلا 4 هيللا ترقب نيج

 هه ه-هييسسنا شمل هل للسلل

 مةيسسصسلل سس سس

 مسسشسسل ششس سس سس سنابي _ سس كس سس سجن -_ سيب ب سس حيي 2س ح2

 ياسا !نيبسينكسو درو بارشوا ناشوايسردو سفركر زب و سوس قر.ءو ا ل
 هه تسستنل سسلل سلا مسسسلل سسسساتببب_ يي سس __ يسسسسلللب سس سس بسسس مخشستلل اسس رس سس ا يس سس

 1 ىنيريبكلا نعي درولا صرقوا سيرابربنا نسر "يف د صل
 1 عيه هلا | ءاكشلا ان عاجز دونا بالا ,معاكشلاو . تاقاوأ | خيبط و |كفاغل ! صرقوا

 هم سديم دسس

 'إ 000 آ 53 ا ه اةدحو نيبجتكمو ارك ١ تكل ١ لع هنم ليلق يا نلدلا أوثوشكلاو ءابدنهلاو

 ي صاجالاو يدنه لارمتلاكف اك عيب هيبطلل أملا ةيودالا عم ةيودالا هذه تدكرامبر 5 ِ

 1 ١ مهلز اضف مطولا نيالا ودعا ابافيح ةواطاح ج الام الا نفاه العو لانش انتبقلا

 ممم مس ميل _ سسسلسللا

 1 تول ا ءابدهو بام وزب ةبح ىن لقلت هاير قع م خوبطم تاغرفت اه فتسملا 23 رضا ناخالاو
 تاغ هرفئسم

 7 أيا 9 ه يكم أنسو ع هو نوير وطنقو : مياقسب نامهر د دولدلا او لك نم سيرابربناو سوسلا قرعو



00-0 
 ييجي م ممخسسصم يمس سمصسصسلا ميسم تخلل ل ممسستسللا تصل م سيسصتسمب مصمم تسلل تستمع تصمم تسيس صل سخشتسلا

 دروو اركسو نيبجأ رد وربنشو يح لواع نفصي مهار د ةسمخ دحاو كك رض غيض أو او يلباك

 مس سسسلسللب تسسلم تس تسيل يسسسيصسمسم تسييس

 دحاو لك نم دبرثاو دنو ار عم امهر درشع ةسمخ ١ نلا مهارد ةرشع نم مداد دغب نوبرم.

 بحوارقيف ج راياوا جرايالا بحوا مهرد عبر دحاو لكى م ءاريثكو واقر زا لم مهر د صن :

 "نوه الكا ىيقناددحاو .او لكن م دبرنو قرز !لقمو نوير اذ اغو يلب اك مليلهو دنوا 006

 002 ل مرارا م قا 0 نو وقل وقير نبا تك ا 000 ةرايخ لسعب نجعيو زو زول

 مس سس سمصسصسساسو تسيسصسسا سمو س٠٠ تسسلم سس ممسسم تسس*ل تسسلم تسل ميسي تسسسسسلا سسسسل يسم | ل تسمم تسال تيس سس سس

 0 لك ونتعي وع و د كد ندع :.١ةلهسم لئاتفبو ||

 نيج م او سفرك داس ام والري

 تمس متصلا تي مممسم مم سسصسللل تسسلم مسسسسسلا مدمس سلا و رورو جر و تاس م 2 22-2 هس ا سل بلد اعد دد هعمل

 مس للا سدس عسسل سس سس سس ل سس سس حك سس سس - 0 ل م

 -لمللا سسسسسلو سس تسمو تيس تسسلم يي د تيس سس يسم تسمم تيس تسسلم تيم تسيل تسيل لاس سلا سم

 ريعشلا ءاموا كو سم ايالا ىفو ةيوارفصلا نمرثكا ءاذغلاريثكت

 م وا جئايزار وا لفلن ليلق ل لثمب هنيخست ناي ولا بت! اميرو لفضلابوا انك

 جرارفلاقار ما ةيذغالا نم م و 8 _ دحمأ ج ذاسلاو عقرور# 1 نيبجتكسلاب عبتي نا ييغبنيو

 مف نه دي ةيعضوملا دودالا ب لاول ءامو مطرقب و !تبشل او ينيصرادلاو ى 10 ١
 ممل سم اسسبب ب بسسس ا_ تس صم ةهمسمشسسل حمس عسا ساس ا ل ا ا تت ا

 ءامب ىنيتنسفأو اوكرأو 6 ربا دوضيو |[ ولوكظص هوو كل ةيف ىلغادرو ىنهدواناجرفسلا ن . ديد :دعملا

 دينا ءادتبالا ى عا اهناق 0 يع عا 2 راةنرقلا

 ةيمغلبلاى دع أ اهداوم بسد فلتخو هث ةخو اهيف 9 0 .انهرظ رح دعو لك اطعنالاو 2 اهتنالاو

 ةثلئف ءاددب الأ تنقو يفكرتشي اهفانصاعيمجو ةلعأأو ا 41و ةضماسل اةيمغلبلاوةيجاجزلا

 تاعطقملاو تافطلالا لامعتسا بوجو فو 3 عوقل او لدتعملا ن ١ ل بوجو 2 ءايشا

 م 0 أ ىلع مونلاو 0 ا نأ ١ اعرب 5 !ىنطلي مل ع ايتم اهاهتنم نإ انيقي ماعوأو تاردملاو

 لقاتفطارثكا لو طب تسحا املكو ضرما اذه يف ةعفنمل لا ىف 24د اذ فعضي مل نا هيلع ةضاي و

 ا

 كف ًاقيذم

 ةيذعا

 ةيعصوم ُ ودا



00 
 5 2 عرين نا بجي ىلذلو عبرلاف بجبا مم بذوأ ملي اهيفريب هنلا ىيطلت نا :لئاع

: 

 ..اطنالارهطيوأ قمنفلا فاخب نال تاروزثلا عمزبشلا لب جورتلا لم ماعطايف
 ةيودالا قفو او ضماعلاو يجاجزلا هببس ناكامو وللا حأ املا ةببس ناكام + لوانخع

 ٠ «منايزالاءام اضي ل معتسي ناب سأب الو عباسلا موبلا ىلا نب - أءادنبالا ىف لمعتست ئننلا
 ٠ ااضياوةعفنملا دب دشن نريبينكسلاو ةجادلا ب سحب نيبجتاج ا ةركلا ءاهوءاب دنهل 7

 نوتلا !لهسا ا(ضوصخو 565 مطل !!ةرييلا نمدارب 3 4و غلي أبد نأ ىد دقو ننوزلاب لسعلا ء 6

 _ يي 0 ول كسا قطران 'ابفورعملارهحالادرولاوركسلا

 اننشلا ديزاناهب طاخو ب البلا ءامص يف ى تارا

 1 ١ دبرتا كا ءأو واد نثمءا دي يا ةةس شان نم .هريثكاو دكر قالبلاءا ءاه يفافو دص نيب تفوتلا لص ؛

 1 ١ هيا اطاوا ةرماللؤ الل خل جلو الت 3 عوبسألا لف لنيكطلعلا نرسم لنك ةليل لك يف

 قام ةابل 8 نر مكوك خاوفتستاددسجإ لبالوا ةانر ؟نامي نويلتلاو 000--

ار , بلا يلَنفا مث ف اهيج از ينف غنم اليلق اليلق و: قفر د هدا
 | ١ ىلذكو ت

 0 كبة دايز ىلاةداملاتناكن او ق.قرلالهسبوة دعملا فعضي امه ص نااار

يشلاوحن هب طلخ ةيوارغصلا ىلا تناكن او مطرفلا بل هبطلخ ]
 ع ,ةليالا نقحلاب نعتساو تشخر

 ' عوقنملا نإجغلاو ليفلا ءامب عيقلاو لعل نه دو قلسلا ءاصو علو نادنعلا نم ةذختملا

 هيرتعيام ةرثكلرثكا عوق نا يمنحا ناو نيبجنكسل ف
  لمعتسا مفلا معطريغتو نايثغلا نم

 ْ 1 مروي فنعل والاف هنص عقيالتل عباسلاهبرظنني نا بجو ةلعلا هذيل عل اةوهوادج ةعفنملا

 رودلاءادتب ا ىفاصوصخو فذق هارتع )ناو فنعلاب ةيلعربجي مل عوقلاةيلعر ذعت ناو ةدعملا
 .املكو عنعنملا نامر !١بارشوهبيللال امد سي ذنب ىعضيو ىجت ناالا سبحتمل

 1 طاوبنملاب !ىباع زفت ناذثنيح بجاولاو دضفي ناب سأبالذ هدأ اوظلغ !لوبلا تيأر

 0 نيل اضياو نيناف اوربئشر
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 فنا ىلدلاناصظاخ او جلا مغلبلا ناكا هلكو مهيل ةعفانلا تاجأ اعمل اهيفوعلدلاّولام 389

 ةراصغ و ربص ور فصا اباد ذوي صرقلا اذهب عفتنا ملذو دجل اب ذخأت ةلعلا تناك اذاو

 دحاو لكن هلوكطصمو نارفعز مهارد ةسدخ دح و لأك نر ى نيئئسف الا ٌةراصعو ثفاغلا

 ناو مهرد فصن ن زو ةلبل لكحو مهرد نزو موي لكدنم لوقسيو صرقي مهاردةثلذ
 قفل ديد معلا قايم اب لاوناوبلا الا لفل را تراو ويا ا اب ةداملا نا ملع

 هذه ىف قفو | ىهو ةللسألا ت تاخو رملاةوقب ليلعتلاو جاضنالاى ل ءىنيعبدنوريثكر يف اليلق

 0ك ا 6 تايمعلا رئاسي ىفاهنم ةلعلا

 ١ نوزلا هيف عقاولا يروزبلا نيبجتكسلا ل ثمو نوسينالاوامهرزبو سفركجلاو سايزاولا
 ردنكو دعم لا عد ببسب اهيفدازي نا لولا ميةحا امير و درولا صارق | لامعتسا قلاواشاجلاو

 تقولااذهيف مهعفني قيقرلابا ارشلاو ةدهاشملا هبجوتأه بس نودعلو نيتنسفاو دعسو نيكطصصو

 قايرتلا هتيقس مغالبلادربا نم ةداملا تناكن او ةنيرعتو ةرارداو يزيرغل اراحل اة وقتو ةفيطلتب

 ةليل لكي فتكث يبا يرتجت ناو منايزارلاءامبريبكلا درولا صاوقا يبتسن نااضيا بجو
 نامزالادنع ةديج صارقا ةفص * هيوافالاب ذختلارا ثفاغلاب ذختملاربصلا بمحو دبرتلا ءاو دب

 ددح او لك نم درواداب نوعاكش نيتنسفا ثفاغلا ةراصع ا ارقيف جر ,ايانحوي نضفانلالاتعلا

 0 | ىطفن ملم ةئلث دحاو لكن م نوسين الاون ايزارلاو سنركلارزب مهاردةدمخ

 دبرت نورشع درولا ص ارق ارشع ةسمخ نوقير اغ ةرشع دحاو لك نم يلب اك يلباه ثوشكلا
 + امهوتحأو تقولاو جارملا بسحب اهقوفامف ةثلذ نولا نوحهر د وص ىقسنو صارق اهنم خنت نوزلت

 درو اداب نيعاكش ج رثه يات حوال كيلا أو ءارغصلا هيلع بلغت اهل ديد خوبطم

 فتسا اذان وقي زاغلاو ةرشعرفصاريل 4 مدان رخخ ةينيز ةديواطمللا ا م نيتخسف |

 برشدو نال : ج زميواهنم ناوي اهلل كد اطت عنميام مايا ثا 'ماثو مهر د در دلت أ مهر د نم هن

 ذخا ةرارعلا ىلا ةداملا تناك اذاو لعبوا افوفسادج بيجع يضنلا دعب ةرجنالارزبو

 أاصق

0 

 3 وبطم



 ظ 0 ْ ظ ا

 4 لم قانون لما اينومقسلا نمو لاقثم ديرثلا نمو صارقا ةثلث ةلهسملاريش ابطلا ص ارق نم
 : تيزلاو لخأ | لثمف ةفيطللا اما |مهتيذغااماو ةوقلا ردقب نيقسيو نالاقثم ثفاغلا راصع

 7 3 ارغاو جي ابا ئرخا يه يتناااماو ةرخآ يف اصوصخو يبرم ليلق لعج هيف امبرو

 ١ تبشو نومك هيف :لعجاذا مهل ةي ذغالادوجاىرم ص معلا دا اناا ادب اهوكزوجايتلاو

 أ ريق ماك لئموم اوكلاو لوسغملا توزلاو لخلاو ينرملاو قلسلا نه ذختت ور اوباضيآو تيؤو .

 ١ تقوو بيطرتو دبربت اهبف ي ثلا لوقبلا بنتجسيو نويلهلاو نا دجن الاورتعسلاو تبشلا م اكو
 3 ووك ناذ مهمونري دقت اماو تاعاس عبرا نم نم لقاالةبونلا لبقو اهعالق اوةبونلاروتف دعب ءاذغلا

 قعبالا مهل ةرضملا ديدش مامحلاو ةظقبلا ىلاليلعتلاو مونلا ءونلا ىلا يضنلا نوكيل ةطقيلل الداعم
 هسشسمل سس تسسشيايبب سستم

 | ااا 0 0 ةيوادوس لىمح
 . همس تسسلم حشا تيس سس سس ل سس سس لالا ل سس

 تت ت76 تت تت تت 22222 22-2

 ٍْ اراك 0 ديلا 0 ّ )"دل

 0 . ةطلتخم تايمحدعب عبرلا ى 527 الا فو ةيوا دوسل | ةداملا اهت دام سبتل ةفاك داني

 1 لوبغل ةليلقتن اك اهتعيبط لع تنام اذا ءادوسلان ا اذه داعم .طالخالا تدمرتن د كلآط

 ا داوملاةفلتخمنل اثم وع ايمح تي رمان |[لاو 1هاو ذئديح محلا هذه ضو رع ليقق سبيل نفعتلل

 1 ةبيرغ ةرارح ةيقب اهيفو ةيوادوس نوكتف# دمرتم اداةباهنص ىوقبي ناو دب الد اوملاكلت اذ اهطلتخم

 ْ ٍ .ةيالص ويلا معلا و ذه بحاص ضبن يبا ض لا داو ةثوفعلل لوبقلا ةدي دش 5

 ١ ودل ةعاس نيرغعو عبرا رود لوطو وقل , حيورللاهتداطضمواهلقترةداملا سببا فالتخاةوقو
 8 ...عيمج لع قاطيرو دلان افالاو اهكرت ن امز ىلا اه ذخ ١ءادتب |نم ةيونلا ناهز نونعمب انهه

 7007 نوهتنملادنع يلاريثكق رعب قرافتو اهنبون يا اهرو دلوطةياغةدملا هذهو كول !اوذخ الان امز

 ءادوسلا تناك ناف مغلبا | ةجوزلل ةيمغلبلا قرع لا ةبسنلاب اريثك هذه قرع نوكيا مناو



2 0 ٠ 

 ةلزبلاو ءارقتم رع اصلان اه تنالجا لوطارال اراو دال فناك ىق رتسيم مخل ب نع 1

 ارش لط قلنا او ةفزيصلا ادوسلاىب 1! ةنيسلاو هللا رطل لا أطباقرعلاو. ظاحا

 -..فىح ةصملا لاق دش ا باهتلا شمع ةرد رب رعشقلاكض فانا عمن اكواناوأو ةعرس دشا ضبنلا ناك

 نوكت دقو ةيعيبط ءادوس نون 98 :دقنئدحأ هذهل ةدلوتملا ةداللا تناك امل هناملعا نوناغلا ح رش

 1 دخاو لكن موطالخالاع اونا نمدح او لك نم ث ددت ءادوسلا ىلتو ةفرثدم ءادوس

 بسحب ىلتخت اهضراوءو ىمحل ا هذه تامالع تناك مجال ع اونالا كلت ف اَبِصانِم

 عارم الا اهيف ضزعي واه َغ نم رثكا اهيف فالتخالا اذهن اكمرجالفةداملاىلت فالتخا

 000 ل 0 لذه 0 مصم ا.

 7 ن1 ا

 مدلل سنا” سطس سم٠ مصل سل تسيل تسيل رمسيس سيل سيصل سمسا سس تسيل تسل ممسسسشسل

 : 0 نأ 0 هعرش يف 2 و 0 دتلا وة داعلاو ج ناار لست 0
 كيالي دوجول هدي 5 درغ أ 5 0 تك 1 2

  ممممسسسلم مسسخسمسلا سيشمل سمسم مسلي مسلسل سس سس سس. سس سي سمس شيم سس سس سس سس محيا

 عيمج عامجتسال ىلذ ذوق 0 2-00 0

 ةنوفعلات أطب |ةسبايةدراب ةليلت ةداملا نوكت ى ذدغا كل ان دلاو بابسالا
 مس سل تس سس ساس ص سا سنس سس سس سي ااا مااا يي ساس

 توبتف ةلثدش | نوكي دق يا لقتدقو نيموي ىلختو مود بوئدف عبرلا ىفا ىنامك انلق امدضل

 ةيطرو ةريثك اهنكح تاو ةدراب 5. . كالا تناك نا اما كازا وما | مايا ةدمخ لكيف

 تقر درا يال ا م يسع عل 0

 متسع سسشتاتتيب _ ممسس . سح سسسس سنبل

 شح مد  هششس حشا كش تكتسشي مة د دسشست ب سس يتيم دلل  ةةةيسبسب ةلبيبي هيث ادطسسعدهددتدلسل

 50 هك اوال م 5 8

 عافدنال عونوم ندبلا ماسم لهل ءاهج اضناو ةيوا دوسلا5 نال لنج يلع نيغمفيصلا

 ةيفيرخلاو ادجرصقا قيصلا ف نوكي موي لكةبئانلا ةبظاوملا ىمحلا كلذكو ةداملا



 ا

 0 نيعم هرخآ كاطع قو رراكلا أ اى كل لو ءانهل ظامكلسا١ن اهيلطإل ةيرطغتالل ١١ ىلذكو ظ

  مزابو لاحطلا فررض عبرلا ىمح عم يااهعم نوكيرتكالا ىفو ةايلغلا ةداملا ديلوت نياع
 نم مدل اركعو ءا دولا بذجي ملافيعض ناكل ذا لادبطلا نال دبكلا لاح يفريغت ىلذ نم

 5582 اهنم ناك امو يا دوس ةظيلغ داوم ءاشح الات ابو ط ر لولعو اهيلع |لغيف ديكلا 1

 5و ةلادم ال ندبلا ىف رثكتف ءادوسلا هبذج لقي مراولا لاعتلا نالأ دراوه اوهن لا امطلا

 مش سأاسللا تس سس سسلل سسسلا سسلا سنا ملل

 ظ 0 نمارما نم ورب اهيدضت ان ةوقو' اهتدا 00 ”برقدنع ينعباهقرع ةرثكل م :كل عبرلا

 1 برج درو ةثبلا ءانكمقاو كيبل .رلا منشتلاو لصافملا عا واو: لاو ودلاو سرقنلاو عرصلا

رمالا#ذه لئص نم عيرلا صا كبامناو اهوحلو
 1 ةذه يف نوكي يذل يبوقلا ضفانلا نالضا

 افي ىلع نيعيو اهنكام ١ نع اهعزعزبو اهعضاوم نع ضارمالا ذه داوم كرست نو 1 هلا

 ةريغو قرع !اب يضنلا دنع ندبلا 2 ءث ىذد ل ياللا ناك حرامى قل اد

 0 كيبل مدل انف ناكتنا ج داك | لإ لاق
 آ 000 د متو

 د تفس هه. همس ات امال سل <

 000 9 5 ا 0000 0 | لاكي ع

 اهب يضنتو راح اءايشالاب ملص ةيوادوسلاةداطلاو ةرارع أذ ىلاالثا ا ع [هرثكا

 1  ةيذغالاو 7 درشالا ف تيطر هلا !| ةيعبر لا نيمحلاو ذه جالع يف ةجاعلا نون اغلا حرش يف لاف

 ” لدنك زا امنا ىنقسنلا ا اماو و ةيداملاثايمعلا عيمج ٍناممرثكا

ُتلا ئلااهتجاح ام او.ةسوببلا ةديدشاهت دا هم نآأل
 ِ 1 ىمحلاو ذه بح اص عفتني امن او لآ اف ديرب

 ا اهريغيف امه ديزا جاضنالا ىلا ىنحل اوذه يف ةجاسلاو ةيوطرلا ةريثكلا ةفيفشلا تانهسملاب

 ش ١ ةدميفاهبن جضنلا نوكي كلذاو بطرلا قيقرت صرسعا ي فودلا جرش ايلا سقوف لاف

اذ اذوةداملا قيقر جرخ اامبر يبوقلارا اردالاو لوطا
 0 دعب الا هيلع مدقي لل كل ذلفا اهظي 

 قيلو» اوبك هللا ةدي دش معلا د قيما نوي نا ةيفو ماتلا مضنلا



)1098( 
 ةيو ارفصلا ىف امهرثكاة ذه يندر اهلا ءاملا نم عنملاو ةداملا سبي ورم لويز اهم رت ا ةاوول

 كلوا ةيونلا تثقوريف ف ةعنصو ةيمغلبلا فامملقاو ةيومدلاو
 ةبونلا ةرارح نال كلذو

 مول دعب ءادوسلا لص سيم ىف ةخغ ارفتسابأدبيو نتملاىف لاقام كرادتهدرب ةرضم كرادذت
 يتخلل 7س ص ا سس تصح تسل هي مص ميسم. سس اسال حج مج

 ةبرشأ رزبملاسنلا ضعءبيفورب داو جذاسلابب عشلاع ام ةبرش الا»# تاعفدلاو ,جيردتل اول ذوماتلا

 ىئأا فيضان او ءارغصلا نم ةلص اد ءادوسلاةتناكاذا ىل ذورفولينلا ب ارش واركسلاب .

 شاططعلا ة دش دنع دو را الكي أنسحا ناكروثلاو امل 5 و هبوبجترداملا بنازكلرفؤابنلا ارش

 مممسشسسللب شل شن يي حا حا حا سس

 ع مهل ا 0 تاق ا اننا |

 دحاو 8 ك0 ايلين أن ند ير 2 يوناو أنبل

 فصي مهارد ةسمخروُثلا ن امس ليو الهر ياا اجلك نم سيرابربناو و سوس قرع مهاز هاز دلت

 طاحدلبلاو بم يدع ع ءةثداح ع حلا ا

 هنيه. شل سس تسسيسص٠سص سس سمس

 تاليعم رمت حست 0 راحتنا ةرامس.اوسا تانك 0 أ

 مهميلمل مسسسصسشل تسل صم تسل تسيل تيس سل تيس

 ميل اسلللم حاسس بسسس تسسي٠٠سل مسيل تميس ةمدللا 1 ل لا ل ل ا ل لح ا الل همي سس هد شششك ةتيب منت ل ل حهسلا

 مام لتس ا نص فطضوملا يح ايا 15 ا[ ا

 ع زو 0 -- 0 5-00

 دحاو لكي م نوح ثنو ننلراوربفا واب ءاب دينه ء ءاثقوزب هارد ةسمخدحاز لكن ضرولان ناسلو

 [آههر درشع ها ا يا نادورباتراب ! انفلات يلافد در در شع ةسمخل لووةيو خم مهار د ةئل

 ٠ اريثكو قرزا رزا لقمو د2 الو 0 ينءرارجحو ههه دادن و ازب لف اوقيو :قوب ميدؤو

 بصق



) 

 ىنبلب نوميتف لاو نأ ديج هح و نوميتقالا خوبطمو مهر د عبر دح ددح او لك نما دومحمو

 مما سمس سس سسسصس7سم

 ل ادمأل وتني نهج ةر ودعم ةر ةرم غارفتسالا داعيا كيسا يبول ايذامنو اغول ج راباو ديج جاعنل ف
 00 ااا ا

 دس  بسسسم مصل هس ممسيسصم ممسصخسمم مململما

 ءامب لهسملا فوفسلاو نيترموا ةدحاو مقوم دنا نوتلا] ةيوئاووسل |ة نال او ذه لثم نم

 قوعو شرحا غمصو ن ,ايميكسلاب# بونلا ء ال1 دتبال اأو وعي مق كا | بجو روكشم نبجلا

 هه حسم معسل مسسسلا

 رايخلا ” او ءام اثقلارزبب شطعلاو ءقرارحع أ ةدشد:ءاصوصخد تناقو اوال ضءبيف مهرا رار 00 ١ لدشعيو سوسلا

 بذعلا زب آلا ف نوسلجيو م لا كاريس اف ةبونلا موا يل ياتو ةيلحتسم ءابدنهيلاو عملا

 رثكا ةسبايلاٌةداملل لي دعتو بيطوت : لئلا نوج انا مهنال انهلا نرسرتكا ءاملا نولطعتساي و

 مسموم صسسسل سس اسس تسيل تصل ةيصيصسلل

 00 م دا ها سايل نم ةيذغا
 مهدمدتلب ميميشسلا مما اال تسلا سس سسسلا سنن سنن ب_ جسما سس حششببل سسسسسسل سس سس شن حش سس تشتت سيسسسسا  سسسسسالا

 ةهمسسسلل مدت سمس لع م سشسسسل هسا مسمسسسل ميسستسامم هحمسسسا ملمس سيصل صم سس ص ااييييبصصل ك0 1 يي

 سس سل سس سس سس سس سس 1 هديل د يننب68 هيصة د هه مع اشسشسلسل

 ممل  ةيسسللا مدل ميشيل لم ا ا” تدلنشسنسلبل هس تصلب

 ريس وسم يوي ا 6 0
 همس مشييبللل حسل س 1  سا مسلسل مم سسسسل ححسسساااب

 انذنكو و ةنسر شع لونثا ل ىلا عبرلا ىئمح ياتدتماامبرو ةغلابلا تاريدتل ابرهشا

 ةنس ىلع دزت ملاهريبدت يف يما ءاطخ عقب ملا ذاو ميلس ضرهرثكالاىفوهو رمغلا لاق

 . فيرغخلا نا ملع او ءاقستسالا ىلا لّوي هنملواطتماو اهقوفامفةنسرشع ننث ا تمزلامبر و

 اهناصقن ىلع نيعم عيب رلا نا امكوديف اهتدامدلو لاهنت داب درنئأ 2 | عبرلاو دع

 صح ماصسسم تمص سس | ندا كلل يسيل تسسلم يسم ممم مسلم سيصل صخشتسل تت سسسسسلا سسسسسلل سسلل حاسسسسللا يسصسللا مس صل سس جب يصصسا

 ءاقستسال ١ ىلا تلآ امبر و اض ارعاأدراو لوطا لاحصلا ىف مرو اهعم ي ساو

 سوبلاج ةركنا ناو كل ذ نم اريثكان ذهاش دفارج مهو عبسلا,سدسلاو س مضل ىمح ا سمغلا ىمح

 جبشلا لاق عبرلا جالع نم بيرق اهج العوادج ةليلق ةظيلغ ةيمغلب ءادوسى ءثدحت امرثكا
 ءادوس نع نوكي امرثكأو لقاو ظلغ !اهنكل و عبرلا ةدامل ٌةسن اجعم قدام نه دلونت كايسل اود

 ,سونبلاجو هتبثي لب ةركيال يا ةركنيطارقب | ناف كل ذءارو امو عبسلاو سدسل اا.هاو ةيمغلب

 عت ثلا ا ع

 0 0 ل يم ا يل
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 ىتنعي لاق ةيفخلاكنىمح يهامناايوق ايلجاسمخ تيأر الو ير معة دم يفهنماثيش تيأر ام ل وتب

 هيلع يرجاو لمعتسا اذا اريب دذ عستلاو عبسلا لدم يفب بسلا ن وكب نا دعبيالو سونيلاج

 فوتولو محل | ىلت تقولا كلذ لثه يف بجوار يب دنلا ىلذ دوع اذافنومحلا بجوا
 ةراوداوريبدتلا تادوع هثادوعو ةراودا يف ببسلا نوكحيف بجونال ناكل علص او

 نوناقلا ىم عبارلا باتكلا نم عضوملا اذه ح ريفي ةلا لاق اهتادوعبصنةداوم راوداال

 امويرشع ةينامث لك بونت هامح الجر انده اثواريكرصم دالبب سمغلا اندهاش دقو

 اهلوبق نكي ملالاو ةسويبلا ةدي دشن وكت ن او دب ال تايمحل اوذهةد ام ن | ملعا ةدحاو ةيون

 0 ب ل ع يي يصل

 ليماو ةحصل ! لاح يفامكاهيف ءاذغلا نوكي نا بيجيف ءاحصإل ا نا دب هل اح نوكي ندبلا نأف
 ةرارح ىلا قلعتي نادعبتسملاو م هنال كلذو ةيلاقتنا نوكتامرثكاقدلا ى 06-0 فيول هنأ ىلا

 /ةبكرم نوكذ دقو# نفم ةيقدلا محلا روك متو وورلاو | طلخلاب قلعتيالو الواوضعلاب ةبيرغلا

 دتشتوةمث اد محلا نوكث نا بيكرتلا ةمالع نوكذو عبرلا عم بكرت دف امك ةينفع لمح عم

 قورعل اج راخ ةينفعلا ةدام تناك ن أ ضف انوا ةريرعشت نع موال . دو ةيقعل | ةيز مات

 ةيراملا تاييجلا ةذهن د نو عبسلاو سدسلا ىلذكو :٠ سدح لومح دعم واما

 قدلا اريبدت ةلمجلا ىفو تا د 0100 عارفتسا ى )ااهيف جات

 0 ل ا

 0 - ودع |! ىف ىلااهيف ضبنلا نوكيوا مروي دئداضيو ياني

 .ستامسمسلا تسع سس سس ارسم ميسم

 يهمل تا نا اراحرمالال وأين نو وك 2 ل يطا ان وةوق ءاذغلا ىلع

 ندب لا ىلاعاو هجولا فاصوصخو ةرارحلا دتشتو نخم !نيئازشلا عضاوم نوكتو غ :و عذللاب

 يستسلم مسيل ييصصسسام تسسلم سس تسسيسصمس تيل سمسم تسسلم

 مهنوعنميف ءابطال لاهج كلذ يف طلغا هبرف ذئنيح ةريثكلا ةنخدالا او ةرخبالا دعصتلع اذغلا ىلع

 .تزواجا ذاف بطرملا دربملا» |ذغلا عنم ببسب ةسوببلاوةراو كاطوالا رزااعيرس نوكلهيف ءاذغلا
 د-دم- _ هسا ه +[ هس مسد” صسسسل دس دست ا للا مييص٠س

 مراسل تاما دس الص صبنلادادزا لوبذ )| دح ىلا ةجردلا و ذه ةيقدلا ىمحلا

 قدلا_يضح



 دالك
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 7 اذ داما أطل طار قضم مطير اوس فير (ابدلبلا هلا نقر رطل الا لكي ابل عرمجا لالا انقهلف رثكحو :
 0 0000 كك ا

 7 ةذ» لكو بجاتع "عفر كقثو رابغلاكي ع ث ةالعو داعل أقر به ذو ةهبجلا دلك تددمتو

 تارمنايبر ,مدق ةوةيلدالا ةبوطرلا ءانف ةوةسوببي هيلا علاش للعلا ةرثكل
 0 اهتابو طرو محلا ذهب

 سلا سطس سجل رس ل سس طمس سس ل سي لب ييصس يس ص شع ١ صج سس ل مج سس

 ظ ْ ءاضعالا نم دي دشل !نابو ذلل ىلذو حم افصو هنا هدةرور اتلا قرهظ ىلذكو لبامين

 00 ا ةرثك -- -- 00 فاالاقدي دلو 78 -

 سسسلل حسشسلم سس سل. جبيببللل سل سس سس شنت: حجشجتببل شنت حس مسا سس سس سس يس ننس _ حش سس |

 0 آأأ

 ولاا ةيفلاو ردقلا 0 تطاول لولا ةقرعم ل تاكا

 0 7 ا 3 كَ ل ةيشعاو 00 و دق 0 دبكلأو هن داس

 مسمسسلم سس ممسسلللا سس سس سل سس سس حسي . سس سس ابي بيش” داي سمسسسللا_ سس سس سس ل تساي

5 
 1 - كك مشل سلب سلب سسل سلسل س لل سلسل حش سين سانا سسسسسلللف سسسسسلم سس سس تسي سما ا: ب سسسنتالا

 سلا سس سسسلاسسلللل حسم . سسسس_ سسنبنب بيب _ جاسم سييأشب بيبي بسسس“ ي ._ سسسسسبيسج سنس حش شسا شنب"  يسسشسسس شسانشتشتيب جلي سل

 ا 0 ١ 0-2 0 د

 0 0ك ناككانأر ةيلصالا ء اق كبت بسب
 مايشسسس لننتبب يمسسسسم سس يمس 7 _ تس

 دسم دش مسشسسس شلل

 ل 0 يي ع 0 0
 نفعه زوو زوو ركسلابو ري اةضرتسا نيقي كلا فز يجعل نا م
 9-0 ل اني مز نا ةيرضل لع انا ناجع رس

 ةلقبلار را ضرغلا نا ملغاو لابو زيمل ا - ل

 ضرغلاو ءاذتغاللر انلا مهل عسيلارح# ىلذ نوكيامناو بيظرتلاو ديربتلا ارحم بو رشم ا

 نيعشلا ءاط نم ضْوَعْلاو هتسبي لقي نان يبجنكسل أةفومح ليلقت نة رذلاو يسم الام اغطلا

 نوجاتحب مهنال تقولا اذه يف وكب نأ يغبتيامناو ديج مهل جالعفتاعمروف الا ةسوبيل يدع
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 ءابب ىلع ةدعملا ليقي ناركسلا 1 ند ضرغلاو ىوقلا ديربملار دعمد ١ لكنيحو يل ندعب ءاذتغالا ىلا

 نول ىغبني كلذلذرفوا يي رساقرا دعلاو ا < اوذوفن نوكي ن اوذوالحلا

 نيا ةيوياتود ثكعلو ءةراردع الياي أذ نوكم | ضيبا نوكي نأ نوخباو ءاريثكر كلل

 عوش ي ورشة مريعشو يسن دور ,هزو يفر حمطبو سخو 4 ةلجلاح ءاثَد قو عرق هيفضطلمنم

 نهدي خا اما 0 و

 ياقناا ؛نوذغيو هكا نوك امم هيناذ افك 2 5 د

 ا ا تل الع

 تيسر يعبشلا

 تش 0 0 يراني وشم 0

 تا 4 انش نان اب وزمم ضيباابارش . اها ميلا لفل داف مهماعط يف ململا للقيلو

 نكباو ديد لة ١ نم 0و لول طبار# 5 يل
 همه سس مدسسل -دناعنعللا ب مسلسل سس مم ا سمس تسسلم 3 ل ا هدشسل محيي .ةيي يبس مب مسلم سسسلابلل

 ايل ادستستلل م-مسمسل” هل هل ممل مسلسل سا 7 مم ل بل سم سم سمس سم ول سس

 نيت ندخل زير ريطلا عر 06-5 هزواش تسل
 دي ٠ ميل سيسي تسيتنتتل شيش سس تيس سيصل تسي تسل تسيل سس سس

 ا ِ 0 أع نوم اني مثرون : اكليلقهيفديز 0

 هايل اسس ميسسسسمل اسسسللا تتسم تتيييسستم تيسصي٠*سم تسلا تسي سب تس سسسل يمس تسمم يس يس ل ل سس 2-2-5

 50 لع مهل شرت امير و ءام تلم داق شرف : مهلذخناامبرو يدربلا ن طقب

 ك0 مديد اسس مدس ادي سبيع سس ل يبس ماتشسلل مشل حس با حاشا ا سا سلا

 * تا 20: 3 0 5 او ةروك ملا مي ذغاللا نم نووذتغي مث ةكرب نولع ةعوفظو م

 نع رار دم لل و و2 ١ | حاس ييجااا و ا امس مس ساس يسال سستم يسلم سس سسيس٠مل

 تانو اداور هزالا مهي دبا نيب سشرفيو نوع دود و نوحر د ودرابلا» ءاوهلاريثكد راب

 رايخلاوح 00 ةوالاو قتلا ءانغلا غلا مه دنعرثكي وت تناموطشلل

 بانعلا ىلذك "د لاهسا مهب نكي كاع اجالاو و شدشملاو حوخلاب نولقنتيو لورتمكلار

 ةفللا اةدرام .لجئاورلا مش نورثكيو ادحواحت نع يذلا بسنعلا يبا ب بدات ار يدنهلا خيطبلاو :

 مهلاو مغلاو ا شرطعلاو ١و عوجلا نمو فيرح 2 احو جامو وسباي لكن منوزرتحيو و
 ا تسمو ل تسال تم ل آ#آ

 0 الخ ىلع الةبرش او ةيذغا ىلع مهمون نكحل و ةليج لكي مهمون يف لاتجتو يي

2 



 ةيكرم تايمدح

 ديك
 تبكرتامبرف ضعب عماهضعب بكرتي دف تايمسلا خيشلا لاق ةكرملا تايصلا لاق
 قئفني دقو ةنوفعلا ىدح عم قدل اىمحل | اننا قدم احكام قهلكلا] فارع اهنط

 :ه بغلا لثمةنوفعلا تايمح نم فانصا بكرت لثم بيرق سنج يف ةقفتم فانصااهنم

 بكرت لثه ع ونلا ىف ةقفثم فانصا قفتي دقو بغلارطشب ةفورعملا ىمعلاى ةيمغلبلا عم

 ١ ا ما ف يف ا نابغل اريصتف عابرا ةثلثوا نيعبر بكرتو نيبغ
 نلع تناكن اف بغلا تايم نم ةالث بكرتي دقواضيا ةيمغلبلا بئاون نىلع عابرالا ةثلثلاو

 سماخلا ىلذكو نير ودلا ضارع | هيف عمتجي هنال دشا ث)اثلا مويل ا ةبون تناكةلدابملاربغ

 0 راو ا مع بغل ارطشا ذه هبشيو

 ةئسي دقو نوكسوو دهدعبةري رعشق ة دواعم بيكرتلا ىلع لديو ضارعالاب لغتشي نا
 يناثاو مود لوا نم بيكرتلا ى نطفيال نااهضارعاو ىدح لكل كال دب م !اعلا بيبطلا نم

 نوكرتلا ىنضملا لاق مث ادج لكشيامم ةثوغعلا 2 لا حيوسس ردو

 لخدتنويمح ن دبا روكي ا نورخالا ىلع نار 111 ا 201

 عالثا دعبامهب دحا ذخأت ناوهو ةلد ابمواةر ورضا اب ضارعالا دتشتو ىرخ  ىيمح هيلع

 نوكي ناز وجب لب قلوالا ةقرافم بيتم ةيناثلا نوكت نا اذه يف طرتشيالو ئئرخالا

 يفواعماذخأت ةراوهو ةلخنا دا ةدشلاضيا ةكباشم اهل لاقي كراش امأز رامرب كلذ
 ةكباشم بيكر ث ةيوارفصلاو ةيمغلبلا بكر نا 5هنال نرطي الاذهو ا رنة خسشلاارثكا

 عم ةيمغلبلا ىل ذكو ةيمغلبلاذخا نامز نملقا ةيوارغصلا ذخا ن امز نالاعماكرتنالو

 لباعم امهكرت نوكي نا اذهيف طرتشيالو نوناقلاح رشيف فنصملا ل | ىلذلو ةيوادوسلا

 دايز د م م« ع سف هع اي ةلدكلا دق

 باوصلا اة 11110111 0
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 اهرطش بغلا نوكتف نيثامح نم ةبك رم نيمحلا هذه نال اهرطش بغلا نا لاقي نا

 هلل او فاضملا ىلع هيلا فا ملا اهيف دقت 3 ةين انويلا ةغللا نا اذه ببسو اهفصن يا

 اماو نيئرت اد اما ةيمغلب و ةيو ارفص نم ةبكرم مح ىهو اهاذعم لا ظفل لك اولقن دف
 ممم للا ماع سس يس سس 000 هس. سما شيبه ه- اس شسشس ددشسل هسشسس هيت شت ة سس

 بلغت دقو ةمزال ةيوارغصل اوةرثا د ةيمغلبلا نوكت ناب سكعلاباماو قئصلا اذهوه
 راسل ةلراعتتو قرا أةرثكو , مفلا ةرارمو شطعلا نم اهتام : انه العروظتف ءار ءارفصلا

 ةوقلا ىف ناي و استيدقو ذخالا نامز لوطو قرعلا هلو لسكل او.دنربلا نم هتامالع

 حر انزل دب عنج نا: نيمويلا دحا ىف ىدعلا هذه نوكحتو رادقملاو

 ديتليتل) ف طشوتم# اوف و مغلبلا نم ةيكرملا هذه ج العو ةيوارفضلا هيف يبث يذلا مويا

 غارفتسالا ىلع ةدمعلا نوكتو نيت درفمل ١ ةيمغلبلاو ةيو ارفصلا نيب ب نيشيستلا و -تايلهزلا
 ئرخان ئازق نم دب الن اكناؤاهلداوأ ين امالع صخا بغلارظش ت امالع عيشلا لاقرثكا

 رخآلا مويلا نوكي مث نكساو بخل هذه نه لوطا يطل هذه ٌةد ءنوكت ناوه

 لوخيدوان يثداملاع راصنت نم ضرعياملارار دتكألا ف ةر ,درعشتلاو ركمت دقوا ضارعالقاو ةبون خا

 ةريرعشفلاو اهواضع | نخ د دقو تار ثلثر ركتلااذه عقوامبرو لورخ الا ىلع امه دحا

 اهديزتواه ادّيبا نوكي واه امان ءاقناهينص نقال ن ذبلا ن ,انبغلارطش ىنلا ىهذهو دعب ةئباث

 تفولا كلذ لاف نفنأ# ناهكو الكب انقر را ذا اضواللساو باراظ م هيرب
 نسي دق ىدبلا نا تن ظاملكو اليوط نهتنملا نوكبو تادوع ةريرعشقلل نوكت ذئنيحو

 نهننمر طالخالاةدهاجمب ضارعالا ةدهاجل ىلذو ةدواعمةرير عشق تن دح ىهننت ئمعلاو

 ىهتنم نمأأطباو هنن ع.رصاو ةيمغلبلا ىهتنم لبق ةيلكلاو ةبئزججلتاقو الا ىف ةلعلا هذه

 نمحلاو ذهو نهتنملادنع اهثدحدئشتو لوالا فاصوصخو دكا[ طارت اةرارسعلا نال ةيرارملا

 بغلارطش لعل ال دنسالا عقب ذو يتاثلا عبارلاو لوالاموبلا ةبشيفه ايان.ه ثلاثلا مويا ناف
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 نموه تاداعلا نم ع وقولاو ضارءعالا نم عقي دقوتشن ا داعلا نه عقي دقف ةفلتخ# وجو نه

 افانصاو ةيذغا لمعتساو ةضادر ككيلو هقرث مث اهتذوفعو ءارغصلا هن دب ينرثكت ناسا نوكي را

 ' نضرغتواانريثك نظائر ع و اناا رك راجل كوز بادنلا لما

 ؤرييامز وربو لوبلاو ضبنلا لثمف ض ارعالا نماماو ريب دتلا فانصا نم ءارفصلا كلوي

 ةريرعشتلا لاحو سمللا لاحو شطغلالا مدع امالعو ييضنلا ل 5 اخوزاربلاو عقلا نم

 ارتاوثوةعرش و امظع لقا نوكي ناف هيف ضبنلا اماف تئاونلاو تاقو الا لاح و ضفانلاو

 1 ئلب د وكحيف ل !وبل ااضاو- ةيمغلبل | ىف ئوكي امه اهدا دضا يف 00 ظ

 ١" دريتلاو نسل لاحاماو ىلذكز اربلاو مغلبو رارم نماطلتخم نوكيف عوقلااماو

 ا جر ويستدل
 بئاونلا تناك مغلبلا بلغ اهناف لث الدلا نم بكيل الازدي نيطلخل | نم بلاغلائ اء

 -  الوبقع رشا فارطالاو ىيوقا ضبنلا فاصوصخو ياض اويبلقاو ارعشقالاو لوطا

 نسبلاوزنإن ا قرع ا لاق ارارمل ينو: شطعلاو اهدزرب نئلعءاقب أطب او: ضرما كئاو !!يفدربلل

 ١ راسا ةارتطالالا بارع نم ناو: ارا لئئبصا
 ا 0 !اواغبصدشا لوبلا وكي ورزغاقرعلاورثكا رار فوشطعلاو

 ظ ْ ةيانعلا ددشت نا بغل ارطشب يف بنج اولا خيشلا لاق مث لك الدلا تبز اوت ناطاخلا

 5 رذكا قيرعنلاو ر اردالاو ةيقنتااو لاهسالا نم غازفتسالا ءاحنا نولع ةداملا غارفتساب

 ١ إ قلطيو نيليام سنج من كي ناالا يضنلا اهب رظنني نا بجي تالاهسملاو ةففطتلاباهداذتشا نم

 ٠١ معلولا بلاغلا ناكى ا نييجنلجلا عم نبالبللا دام( لكم نئؤشي الو يضنلا ىلا جاتا ذنوسن
 يا ا ا ع شلاو: نيبطتونلا تضو

 | ١ بلاغلا سس نوكينا بج عوفلا او نيف اكتم نيطاخلا ناك انريذه نضةبكرتياض نثمو

 0 هيفادب نوكي نا بجيراردالاو راحل ءاملا عم نيععا اواراحلا نيبينكسلا خلل يبا كي



 ظ 5 اسس ظ
 ةعفانلا ةبو دالااماو ماسرسلا ىيخ ميضنلا لبق تاخوبطملا يقس ين ع وسااذاو لا دتعا
 تادرفملا نمفاهتاف] ينالثو نيو يع م ىلا ىلاسلا قيرط يف

 هب لجعتساا ناوديجلا ئمورلا نوكي نادعب يضنل ا روهظر د عباسلا دعب نكيلو ىيتنسفالا

 هت اعي هلبق 0000 ا 7 وامف ثدحاو هغرفتسي ماوطلخلا كرح

 هل !ىف نعمادق سونيلاج نا نيلوالا ءابطالا شعب لاقو لفلف نم ةوق هيفو ريعشلا

 3 ريعشلاءاصو ىئمحأ !بهلي لفلفلا ناردي ماوهنم بجعتي نا بجي ثيح فق وو

 ةدصاعه يف ىىطعملا نوناقلاب لب ننعملا اذهب صنخب الءاطخ ضراغملا ذه أطخا دقو ةداملا

 تادربملا نم ةبكرملاةي ودالاب نوكيق دض اعم د اوملا ذهل امصا ةمواقمل تبصتن || ذا ةعيبطلا

 :يمسملا باقلا ةيحانو نمحلاب ةدربملا لمعتستف نيتوقلا نيب ةعيبطل ازييمتل ثازخسملا

 زيبمتلا ىلع ةيوق ةعيبطل | نكن مل ناو ىلذريغب بغلارطش سلاع يذل! نمو ةداملاب

 لدوعتست نا بنجي ناك ةازلا بلاط يا تنعنملا اذه لاق دقو لمع ىفيكجالعلا مجنب نلف

 ىنكميدق لفلعلان | ملعي ملو تبشلاو سفركلا لثم يدوق نيخست اهيف سيل ينلا تافطاملا

 ويعشلا ءام نوكيو ريثكلا سفركلا نع هفيطاترصقي الو هنيخم رسكني ن الا هليلقتب دري نا

 ريعشلاءام يبا هيف هنوتذوغن لهسيل ه' داوملا عاتناو اهطارفا مدعو ةتوق لاصيا يف هلا دضع

 هذان رييعلا نم مثاههيضن نإ ةنسسوتاح كارلا كت عاق دال نلف ةيق نوف ناهقسم

 لوتح اذه نع لف نم دعم ةدعيو نيدعع اريل ناواقلا نإ لاوكس سم يسال

 ىنيتنسفال ا ضصارقا لثمف تقولا اذهيف اهلامعتس | بجي ى ِى هلا تابكر 1 واذهب نو دفا:

ا 0 اسيطلاو و
دعو بغلا انم

 ةعبرا ةعب 

 ةعبرا ىبرع يدا 7 ب وب د ماكويط

 ذوي ر لوس نارفعز ءاريث نانثان انفاوجاو لكن سم افمستاو زبري ام كرز هلل ان ةمدرإ

 دصق



00 
 8 تناقل عي بل ويلا وةيبز نابل ليتم نا كيو ضرعي ل اقنادر وف اكدحاو نحال 1 ]كوم 5

 1 . ”نوكطضم ربص باغ ةيمغلب لل ة ىالتا كمن اح اذااصوصخو ةامحألا ةياذؤل اكايبطفلا,

 3 ..ىصن نارفعز ءاوس ءاز ئجادوو نيتنسفالا ةر اضع ثفاغلاةر ب ا :

 .٠ .نئرخا ةديج د ا و وا ادب بتبخي ءزج
 . نازفمز ةيوسلابدر و نيتنسفا كقاخلا راصد نوكطضم ريد لهسو :«رينشللا رزقي :ماصيو

 ١ 0 00 ماسلا هم 0 ع أمد 2-00

 ليي 0 قبول ع 0 دس ادحت ديدش ةدحأو تكد ةحتإم

 ظ .نئئتحدارم اذه لكلا فو ةل نام ةينبكوت ىلعي ن 0 يا عع :

 "  نحالا موييف ةيناثلإو ثنيدنلا موي يف قيلوالا عبرلا تذخا اذاالثم امويانكرتو نيموب اتبان طيضني

 نالانكحهو ءاعبرالا ىف ةيناثلا دوع هبونو ءاثلثلا موي يف ىو الادوعةبون نوكت ةرورضل بف
ىف عوج و لوالا مويلا ىذخأي يذلاوه عبر !

 ( الا معلا ارلاو» ءاثلثلاو عب ارلاموبلا 

 مشتل 2

 نانونت دقو نيموي اتكرتو نيموياتباث ن اسمخ تبكرت ناو دحالا موي نم عب ارأاوهءاعبرالاو

 ا ةئلث ووكر سماخلا ىف ع ل يلا موبلا ىف ذخ ايوول راق شخلا نول ككل ذوابم

 1 لؤالاقيرط 1/الل فربما تارإ يناثلا مويلا ىف ةيناثلا تذخا نافةحارلل م ايا

 تيا يس حل ا رس وي اثنان يب ذلاوهو
 سيشهد سم دا دشدسلا

 ,نيموياتبان نأس دس ترك رذاذ اورهاظوهو بغا !قيرط ىلعرودلا ناك لوالا نم

 يايات دحلان نعل آتنا او نون اقلا حرش يف فنصملا لاق م ءايا ةثلئاتكرتو

 | راكد ارتدوا هال او نيس يرون نا كمي لااباو ءااصوي يخت

 _ ناودب الف ةيلاوتض ةريثكخ اماباذن انهن انالف كو 0 فاقتو ا ةئبلا هكرتن الف موي لك ينذخالا

 2-0 ,اضياطب اضا اذه ك ركبوا هد ا نوكبو ةيكرنم تابمتح جره وكت
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 عبرااهنااما نم 5 تايمد عب راوذه نوكتف ةثلث كرتو مايا ةعبراذخ أت مح كلذ لاثم

 ناقلة ايا عمذخ الا مايا نالف نت اهناأهاو ةعب را ذخالا مايا ن الف تايدح

 : فتتو ماي |ةئاذذخ أت نيمح كلذكو نمت كلذ م قئشملاو ةينامأ ومجملا ناك ادحاو ةيلعاندز

 رشعاهئااعاو ةثلثذخالا مايا دّدع نالف تايدح ثلث اهنا اما رشع تايدح ثلث و ذه ةنس

 ١
 انه» لاقا م0 صعورنو ابو ققفملا ةرشتاو اهبادسقاو ببنك ةاويلعلا ل ماسلا ةئلثاهن الد

 .. قنشي لداعل وادب !ادحاو ديزت و ةحارلا مايا ىلا يمحلا مايا مضت نا كلذ يف ةطباضلاو

 3 10001 بونت رح هل ميك ا* بولا دعب اه لدع نوكيو تايمحلاىلت ن هم ةدحأو ١ لكما هن

 يه عبرل انا هتيملو عست تايمح س لف اكل ضن معكل كل ذاناعغ اذاف مايا ةئلث كرتتو مايا
 مسما-تلهب ييلل _ مسلما م0ُ>ا-سلل لل-سلل سا

 د و ا اص

 ىف .روكيف هسم اخو. .لوال مويلاذخ أ انيتلا ين يه سمخلاو ةعبارو لو الارعوبلا ههنا قبلا

 سدخلاو أو ةسمخ ن أك ادحاو هيلع اندزاذاف ةعبرا 5 !يبزابسلل ! مكررا ونلاهو ويوةحا ار مايا ثا

 000 لك2رسسا ١ نم قئشملا مس سلا غلخلون ند سدوخ سمخأأ نم م قئشملامسالا ىنعي سمخ

 كة ال ككل 0

 اا
 كلت نهانا طاداوا اذ 000 تايصلاف مالا بيقم هب مان ناقياامسو لاق

 همم دست _ شتم د - لست هه ميسسس

 مكح ن | مز هيلا و ا بلا ىف
 ببسي كاله وا لابت !نم ضيرملا لاح هيلا لوي ند كرنم !نىلعة دوج وم تالالد نه

 نوكتحي لاالثم نوكب يذلا هجولاوهتفو ةفرعمو اهطوقسو ا اهنابثو ةوقلا نم فرعبام

 لوق نعم عم طارقب ١ مامالل ةفرعملا ذم دقت ب انكل انحرش يفانيب دق ئشرقلا لاق الم١

 ريخ نم ضيرملا ل اح هيلا ليام فرعيف م دقتي كاهن دارملا ناو ةفرعملاةص دقت ء ابطالا

 هيلا 00 «لمادط تالنت مكحب نااهنمد اوف اهيف كلذلو كلذ عوقو لبق رشوأ
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 ) ا 0

23ظ577038 ايل قسحعبفو ادا اوا لابقا 2 امن كيزرارلا )اح
 1 :هب ةقثلا 

 1 عير فتسبامت لامختسا د حا و اركمتن هيل لا مالستسالاو 3

 ! لذي در ذناص مدقتدف ىاك اذاةمئالكلهيى -كاله يف هيلع ن 9 ملوهب ع اغتنالا ناويه ا

 ا ثدحتسامفرعاذا بيبطلا ناامهدحا نهج -و نمد دوجأ ن وكيد دقييحربب دتلا نا اهئامج نم و

 ١ .امهيناثو تغب ثدحاذا ىل ذكالو هققح دقوالا ث دحب الف ريب دت ين كو رب قاوتكيدل
 0 | 0 وتداول ا هلبقدال م لوغح ندب لا عاصي نا هنكماار اض ناك نا ث دحبسام

 إ 3 لب ةفرعملا ةم دوف نس ءل وئاعرعا سلع ةدوجوم تال الد نم مك نا يه ةفوعللا

 1 ْئ م دفن نبك يما 0 امب اهتفرعم ميدقت اهانعم ةفرعملا ةم دقت نافاه دُد اوف نم . ف 16

 ١ ١ 00 نوكي لهالثم نو دا ا هلوق هنو 0

 حسسلل سنصل سلا مس حسا سمس ابتل_ل مسسلسلا نس سس سس سنس

 ظ 0 00 00 5 5

 ١ د لع مودل ,ن ارت او اهنع - يمال ن ةناطلل تدشلا ١ نوب !نيعالودلل نيف

 0 ع ىلعاهب يلعتسي ةبلغ ايوان تاس

 1 ةيلكلاب يغابلا مزهنيف ىماسملا ناطلسلا بلغيدقر يدرل ا” اد ررخا لايتباحدحاوم

 0000 لل واول نر مالا مالا كارسأب
 ناطلتسلارهقيدق يبا رهقي دقو كلذ نايب عوجيو لوالاضرملا نا نبل اهربان [هيااذعو

 ,مامتلابارذنم نوكيو يو صقانلا نارحبل اوه دورخ آ لاتقب مامتلاب هعفد هنكمياص ارهق ودعلا

 ..ةلازابر يلك ع فدي نوكيدق ةانرك نام يلع مانلا ديججلا نارحجلا نوناتلاج رشيف ئشرقلا لاق
 ١ ,ةلازاب ١ ناكل ذك نوكي ال دقو عارف الا نارح نىمسي وى دبلاع ارج | عيمح نم ضرملاةد 8

 لافتنال !نارجب نىمسيو فارطالا ضعب ىل اةميركلا ءاضعالا ىح اون نع ضرملا ةد امم

 ىلثن 55 رطل كلذ ند ةداملا ةلاز آل ىرخا ةبر احم نولا مينحا ناو ن ارسملا اذه ناف



0 
 نول ةداملا لافتنا نمثداعلا ضر 1 يروا هنم لل دال فرار بطلا نيب ؛نوكن البر ايلا

 55 ئلاهيفجاتحإالي ملا نما ان داع مل نم ناكام ”ئمسن نأ وننك ا

 لاقتنالا نرخ نو مسني يذلاودو فاك اكلاوي الا مانا لا ةرارطملا كيذك ا وكيهام) كضاكلا ناز

 ندايو 1 دي كا + يضقني نام اه افنضرم لكو طارقبا م انمالا مالك ديلا اذه

 فكلذو ةليوط# دم يفاليلقاليلق هن دام 200 10 ةده ىف نينعف دوا ةعفدأم ماةغيبطلا

 كتل سس سس سال

 ةدرابلا ةةصراا ضارمالا ىف ةرثكا لاقامناو ةداملا ةدرابلا ةنصزملا ضارمالا ف ةرثكا

 ضعي موك لاعتل ابن امزالا ىلا يتلا: قالا ضارمالا لاوز نوك ددق هنالةداللا

 وأ نارع# كتفي نأ هاو ريغ ئلاوضع 0 ضرملا ةدام قا دوما ءاشحالا

 5 ردر غلا ٌبوْط 00 » ىتل ا اهت دام للااعتل اليل اليلق ةيزيرغلا ةرار ارتحل للاخت ي ئانرا فول"

 0 ا

 لقتنت ا كرحت : تاىفيللال ماقتلاى / لع ارد ب اهات دقوا اهيا د ينلانادبالاو اديوراديور

 جملا مالو ل لزق ناعاو ردك لاول منا نرلاودشوز زم
 ماا مم حل مما سلا

 ةدعب ندبأ| ين نع هاكلا ن ارحم || نال ةعيبطلاب ٠ تكا نك كلر ار دالاو قيزقتلاو قيم رثلاك

 كرخ طار :نآرع مان امالع دنع لغنشيالو ياهي افكديف نال هلبقإلو هدعب كربلا ئيلا ١ الا
 هس تت ل٠ 6 هشه مهيب لسبب معلا هه ا ا  ة.لاملسسسسل

 ةعانصلا لعف نم نئلو ةعيبطلا لعفو ةيافك ذةنيح نارعبلا ىنالةيوت ةوقلا تنال انا

 ( نارك ةلؤو عزرا ل اوخلأ تؤم ىعيبطلا لعفللا داضه ىعانصلا لعفلا عقو ه نامت

 ياس كا 0 لشاب بيد 0 فورم جحا

 7 مدد سس

 نا يطل نارخ 2 1 2 نأ 2

 قلافثاو ددس نو كنتو | ةيوقةوقلا نوكت الو لاهس الاب ضرما د ام ةعيبطلا عفد تامالع

 5100 لعيب طا١لعف كهتسي نوتح 2 0 ناعت نأ يغبني ذئنيعأ ءاعمألا

 تاكرد م وين ايغلاوه و ج اجعلاكةلئاهر رومان .رم لاتفلا موي يدب الغماسقاو نارحبلا ْ

 لكبصق

 نارحب !تامالع



 تسسشس سس ا دكدلسسس د ل

 0 نضروللا بارطضا نم هيفدبال نارحبلا موي كلذك جنان رك 4 ضلال د

 ”  زيبمل مورذ ةعيبطلا نال كلذو لاهسالاو قرع علا: نمةريغو فاعرلئمهنمن اليسو
 . اهعبتيو ةديدش ةكر ترانا قو حبال 36 ةكرشلا لا موز اناولملا

 8 لزق قد اهيرتالا رت نيرا ادا انهلدزلا جواقهازاهو كو نهذلاطالتخ او قلقلاو بركلا

 ' ةلردذلا نما ارمالا ف ن وكب هنا كشالو ةنمز الا برقا يف ضرما ة دام لص تسي هنال

 ُ 1 فالتخاب نافلتخب نا ذهو عوقلا مث نب دراج ادحا لاهسالا ف اءرلادءب مث مدلل ةيلغلا اهيفى أَو

 رافال
00 8< 1 

 0 سل حج هديته مات لع شل ااخسشستللا مس سدس 222552211 11 ا 1 0 تت ل تلا تت ا ل

 1 1 نا نأ لاهسالاو يقل راردالاةالاو فاع 1

 .ةعمدلا 11 ضصرلا وردصلا ضارصا نارعب ثفنلاف اهصخن نيراحب ءاضد ١ لا دق ولا

 مكس ةلدتقي دلسلا ملمس مس امسسسالب ةسيسسلا تس سس 2-5 ممل ممم ل ساس سس مسسسسس٠سلا سس ل ل ل سس ل دس يي مشع مس

 هيك كوس أرلاص اماعنارع ”نذالا موو طاخطأو نبعلا ضارما نارجب

 - هبلقلا ضارما ناري طبالا جارخ ك !ذكو ) سأرلا ضارما نارتخب نم نذالا فلخام
 2 تناحاذا ةينارحت نوكت تاعاف دنالا :ذهوا ( دبكحا |ضارم ١ نارحب نييبرالا جارخو

 :تاعفد فو ةلياق تناكولاهنال كاذو ةير وح ابلا مايالا ىف نوكتو ةعفد ةريثك ةعف دنملاداوملا

 اك اك .لاق نارحبلا مز : اول ا انام دارج ؛ اهل لاقي الةريثك

 0و ميلا ضرعب ةبر اح اولا فلا لبق دعتسا ثد - «لوناا م ل ناطادس لانا

 ةاقالملا يئاع اللا ى ىلا هنم جورخللان اك اكم ئوهب لاتقلا برق دنع مثد 6 ا ْش

 : ّْ بمس يلذك يبا عفدل |بابس لك ةثبهت نو ة املا جاضنا نارحب) 1م دقني كلذك ةبر اعلأو

 ً ٠ جزللاب عبط .بطقت بم لصعت يب يناف ةلوهس بابسا لك ويه نا ندبلل ةربدملا رتل ظ
 ! 15 موف طبلغلا قيقوت يكد هعافدنا لهسي 0 قمنرلا طاخأ أكي دعت يي ا قيقرلا ظيلغت و
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 ةداملا ةكرح تامالءجبشلا لاذو اذه ةداملا دنس ج رخن ىذلاوضعلاو عفدلا ةهج نوعي مث ي راجملا

 هنراقدقو ةعفذ هلك ى لذ ثدحت مدصو نينطو نيغدصلا ىف ل ةثوراو د كلذ نم اضياو عوفلا

 ريغ نم قوف ىلا ف يسار هلاو قارملاددمتو قنعل | ىف عجو و سفنلا قيضريسي نامزب ههدقتو|

 ىيعلا ىف ةواشؤو ةملظكلذ نواق ناف كلذ لكليصفت تامالع لآ مث نسسأرلا لاعتشاو عجو

 ١ ةدعأا مف يي يف ع عجو عوقوب هيفرمالا دك دودو ىئلغسلا ةغشلا ج التخاو مف ةرارهواهعم قيرابتال

 اصوصخ ٍِء يىقناب عقاو 10 افضناو ضينلا نم طاغضناو 5 اقفخو تاعل بلد 'و ناينغوا

 كر راق املا نوللاطقشو : اهلا هذه 2 ةجولا ارفصأ اذا صوصخوةيو ارفغص ةداملا تناك

 | قلاعالاكو اشي لاعط 3 6 00 ند  لاسصلا ةيدح يئوادبكلا ةيج يددمت كلذ

 ءءء ٠

 -- قيرابتو ال الدو ءاردح ! طويخ ليلعلا ىثأراذاو :هثورعو فنالا ةهج براقث هيف قورعل

 فكتحاو او هطأ سينا عو سأوب 0 مو ه. ضبنلا قهشو ةعفد عمدلالا سوم فبناج .وأفنالاو ني هلا اوادج

 نيرملا لداذا| وصخ واف اعر عقو 5 وف امنا درس عادصلاو ماجن مرج وسأولا ل طاعدشا ن اكو فن الا

 هع هيو ١ ارفصلا ْنانولء ةيوم دةداملان ا للع لئالدلارئا هلو ج ازملاو ة باعلاو نس مآ

 0 ىف لكالذ رع 2 ىنيعل ا ماما لوردرغص ةير لتس امو قير اب ىلذب ر ثندو فاعرلاب

 نمدالار ىنملا نم عد ةيدف امرلا نان ام الا ف د جاع امواةهخ لديدتو كيو ارةصلاةقو ةكتشلا

 00 ”ضرعيأ مرثد ما ءرأ انا هن نيثلثل هلا لدي دقو اعيمج حملا نمو ارسيالاو |

 نرجع 1 5 0 عملا دل ل احدكم تا الدل 0 / ىنيعت دقو

 نةر

 1111111 امس بشتبلا سسسسسلب سس حس س مسساا

 سل د 11[ يي طولك ا د 2 سلا يل ا رم ل ا ا

 اسس له سسس شن دسسلا دس سل سلاسل دسم تيس دشستل مدسنلل 00 تيا 7-2 د1 يسيل هديل ب مهمل

 د ناهي 4 00 5-5 اقل اردل الف يودووب 0



 مم(

او فاقزلا رخل خت ةناملاةفنالا ةكحو هدانا
 ا رح 8 00 ا ه

 مب بم تت بيب ب حيييببببب بممييسسل ندا اس دنخ شعا
 5----- حلتت

 1 تيار 1 ةيوق وقوف أو 0 معدعد د احدشس ا انيوت ضف ان تكرس فزع ف ا

 ُ ةفرسملا تايمدلان انةلماجلابو ةيلعومتساو و ور لاو زاربلا لق اذا ميس الواق 5 0
 1 اهيقراناخ لييلعلا ىيأر ناو ضفانلا هم دقتو قرعلاب ترحب فاعرلاب نرتحم ملاذا

 1 00 ءعاوألا ةلالادلالَدُي قوبل ار

 | ات - ا ه5 كل 0 م نرحب

 ع ار : غابضناو ا 2 ١ أ كويس ارشاؤه شذ مذ 0

 1 ناكاذاا توصخو يعل اهمدلاب عب ل ل يهف قوفىو ١ ةىلاةداملاةكر >9 ر> ىلع لدن تام مالم

 ٠ ازا نوزراسام طواقم انام 000 9ك ”ةوامخو دخ رايؤأ 0

 ١ 2 ناو لوب وردوا قرع يع د داس 0 ب الا ظ
 ةمسمام-سس سس هس هه 6 دهععهدش:طدعغللدغدغهدااةاهدهداداسل م قل لا 201 لش تاه الع سنع و مانألا ةسسسسسسلا

 متسلسل تيسسلا سيشمل سسسسسلل حاسس يمس سم مسا مخل 0000 تسل ل ا تسخ هسعسم سم بتحس

 1 دحأو يو 0 0 ىهف
 1 ةدعب مث يراردالا ناردبلارثك ١ نالرثكالا ىف لافامناو اماتانارعب قرعلاوزاردالا نم

 ع . يب عياساف 0 0 : يقرغلا

 ْخ اداب لاك نسا 21 2 لا ل ا 0 نورجما 5 0

 ظ  كفنلاوز ارملاو لوبلا نم تاغارفتسالا سابتح أو 0-0 تابث عم ىمعلا ٌةوق ل اقتنالاب

 - لاقتنالا ةهجوكضبنلا دوجوةونلا ةحص عم ةمدعو ! يضنلا رخ اثوزيرغلا قرعلاو



 ) النضال

قي ااا 0 :فارلأاف قورعاخافتناو عجو ولااهياع ل : ١
 هاكااسل كنا اهماالا: 5دشو نعل ئنلا

 تددمن اذا قيس ارش ل ب نم م | فيعضوض اهيف ين

 فكروتشم اك ىلذ نافهتهج نلعالو هسفن عضوملا ىل ءاهنم لدتسي ن أ نكمي قرع اهلج از

 لاهتكإلا نس فو هاصفو دربلا ىف نوكت 1 وتالا هنن الأ . نا ملعاو لويملا عيمجل

 2 10 قرع 3 وقل نلف هونانلاعف . 11 نيتك "ايوان ىو الاىف اما 0

 ارح لاك امل ضد نمو ئش ا هب ةءيبط 5917 ١١١ قانتشإلا 357 يي ه«تاوغو قكرللاو

 همدس-سلا جحسيس مم مسن سس  سشسل. /

 ملأ 0 يي 3 0 ما اهتدشوان ل لا ةيون لبق ىتلا هليل را هيلع بعضي دق

 ةعوقو ناكن ا نارك لا مدقتيدق مشا لاةرثكالار مالا ى 57 ناك اه نل دعب ى ايت ”1 ةليللاىف

 تر م وما كاوح ليلل |ىففايراهن اناا اهنلا ففايليل

 ظ نينيعلا نيب تالا 5 2 دسلاو راودلا او ةبقرلا عاجو اوغءادصل يع ع

 ىلا ىف ةداملا عا ها !ذو ةير اهنلاو مدشاةيليللا ثامالعلاو لق مث اهريغو ىودلاو

 (نماهتخ ارو نطابلاديفةواركلاةوف تيبسي كلل ىف وقت ةعيبطلل الو لطانلاق

 ىنةنهاييملاو ةمواقلا نثشتف كا ذك زامل ذاواهتايؤس مرور سلا يراوملا انردقا

 ةليللا ىف هدوم هيلع بعصيدق نارخمل أ هيتأي 0 ع

 ىلع فخ !نوكي اهدعب ى 01 ليلا ىف مث نارك كي ثمل ةيوقا وبه وتل

 نوكبي نارخ هنلاونتورالو انا رعالا ةيفدتشت نا هنأت كيللا نال كل ذوزرتكالا 2

 زاصتنالف ديح قف اما هنع ضارعالل ةفخلار يظن :دعبو ةبوعصلا رهظنف رثكا هيفاهلاغتشإ |

 0 نهد جايز ىل ذلف ةمواقملا ن م هس ايلف ئاورلا ىاتتا اء يذؤمللاهرهقو ةعيبطلا

 يذئلاوهدومعملا نارك ملأ لآن م 8 م أمد ايناس ْ

 هكامحب "ن1 لا أماي |نهدومع# م ود يو 2 م امد دعب 0

 غارفتساب ناكو ةديجلا ت امالعلاب | ديج ارا دنا ناك اذأ عب امس سل ابو 0 وه يذ ا

 ”ةس سس نسج حيييل ص تتح |

 وصق



 ا ْ

 ضد رملا ىف نلمتحاو ةبسانملاةهجلا 00 هلا ةما ام غار مفتسأ ن وكيو جارخو لاق ةدنادأل
 لا - يون ةليلد هذه لكن ,]ل كلذو ة+ار هتبقعاو ةلوهسب غ ارفتسالا كلذ

 00 اي زرعت طالخ ا نم ليلع ضرم اذاو سكن هدعب نوكياللم ا
 0 ةلئاهبشنام ا تانئريما ظاملر تنما دقف ةبوق ةوقلا كل ماد لوا ينئضنلا

 ظ ةوقلا ةوقو )0 د ورا كدي دارس ! نال متااهب جرفلاف

 00 الع ينسوح فلا دعب اموه ئدرلا نارك اأو عباسلا نع رخ اتيال ةلاسم الف

 0 لم دسم
 ا 00 ه 0 ىلع اهربص ةلقو ةعيبط اعنا ديو ةديبطلا نموا رطخلو

 . هلوادعتسالا لبتةيرا اعجابا ار لاتقل اردابولاب 0 احلا ا اماكشو
 | نرد لوح نول ورارختل ا ةيوجم ناملعا ديجلا نارع اون ادد ل13

 :نلادعب نوكي نا ليلو الا ةءالعلا تاامالع عستديجأ | نارحم دا
 7 مةدالاكير ا ,ريلا ةعيبطلاهجاوحاوةداملار ف0 تجيومف بكا ذك بق نوكيامتا
 ١  مويلا اذه نال كلذو يروحاب موي يف نوكت نا ةيناث !١ةمالعلا هيف ىغبني يذلا تتولا

 ' ١ ىلذ وكميات !ةثلاثلا ةمالعأ العا |ة داما عفدل اهيف كرت :ذ نا ةعيبطلا ةداع ترج مايا نم

 5 8 كب ناةعب ارأ !اةمالعأا نيرششعلاو رشع عبارلاو وعباس اى ز دومعطلات 3 انارسبلا مايا رم مويأا

 : ِ / دب الفماثلا جد ” ما لف ا العلا امرا هوو ذنإلا مايا نم ديساني مويدبو كنا دق

 1 ا 0 - تا 00 ,

 5 انلا طلعلا نع 00
0 ْ 

هس الاب ةظرلغلا ةداملا غارفتسا نوك هه مالا -
 ا ديو ارفصلاو قرعلاب ةةيقر لاو لا

 ' 1 ةنماثلا هم الول العلا لاهسال ابرعقملاةدامورار دالاب تيك ايدج# ةدام غ ردسي لارج 8



 (بمسر

 ةيبسب ةعيبطلل ضرعيال كل ذك نوكيام نال ةلوهس المتحم نارحبلا كلذ نوكي نا

 ضرملا هب علقي يذلاو ةحار نارحتلا ب وقغ ضير ادجبن | ةعسان ١! ةمالعلار رض الو ءايعا

 3 ىنيو ةداملا لص اتسي يذلا ىل ذكو دوج اوهةلادع ال

 ندير تلم نادل دلا يبا ةدومحملا تامالعلا ضرم رم لك يف ةئبدلاو ةدودسعملا ظ

 0-0-- ع تميم ةلوهس ةيهرقوخاعو
  دسسسصسل هيصسسس سمسم ع م يك ل ا ا ل

 +02 يل لان وة ا ءايتسأ كل

 00 ةديح ث 5 ةذه تناك 3 26 ع

 ىلعأ ضيا ع دئو كمن لول أو ةيعيبطلاو 5 اوينعلا نم لوذلا عيمج د وق ١ ولف دز اهنال

 نر ران العلاو اهلك قد از ةيدلولل ءاضولا ةيالعاوا ىلع ل دذبىلتو اهل اوال

 و 5 ل اماو ةئياتب ةبن ةيفاع اع لع كاسكو مع ديا ف كيف اع نأ لدتا ةوذلا وق عم

 هيي مديسسس ميمي دسلا

 ةلاسمال توم اى راع مل لد ة دو مدلل ةداضم تناك اب ةياغلا ف تناكن اذ: اءافامل فل | ايلا :

 ضرعت  اماريثكو ةون )اطوقس دنع رمالا رخآ يف لقت مث مث ضرالا لاطا ةوقلا ةوقاهعم ناكن اف

 ابجوم نوكيف ًاربيف ةدام ع اةدناو حا اص نار نوع دذوق د 0 5 كليجا سنار ل1
 ل سم سس سا هسيسشسشسح -ه٠ش ممل جب هبل شلل +4 ا بههغلط تسع لص هلت مسد هد كلي هليل

 ةوف وعض ةكلهملا 0 العلا 0 نوكيا اريثك و ةوقلا ى اء ددتعي نأ بجذ ليلعلا أ || رمل

 ليتجتا : ما هعمل -- 0

 همس ميسشسسلا 10

 7 ا ةئقخي هل مث ةيلكلا اياه رو 0 4 اساسا ل نيالا ا

 تامالعلا نا( امك هذا ل ا 0 اطفاسأوتك 001 قضبنل قنا

 ١ مويلاىلذ د يذلا مويلا ىف م تح نارع# اع تلد دوأ دنا موي يف تثاددجحو اذا ةديجلا

 نارحعاعوتوب ردن هن افر اذن الا موي يف ةمي درلا تامالعلات اصحاذا كل ذكهب ارذنم نوكي

 كاكدلط



 لا
 ىلا ةعيبطلا ج وحن ةريثكلا ةقيدرلا ةداملا نال كلذو م دقتير مالارثكأ يف ئدرلا ناربلا جلا د

 ىاتفخف ةسيئرلاءاضعالاو باقلا ىلا هجوذل ع !بةةكرح |

 . 7 دمع انكار ف د لا ههنا و كارل ل ا لَ اء يمول 000 للا

 سل سس مسميسسل مختسشسس_ سس

 ميس ل-لل شن سس ج لا ا اا ةسضصمشستتت مسلط ةهللسسلسعل الل كش نس 3

 2 -مششسسس سنس حنس سس ب هلل -ييليل ل بسسبياٌ_ يي سسسسسلللا ستتتلااا سسساش مسلسل ة سا لا. ا0لسللل سحخ سيسي مسسشسسلل سيشل

 0 ل ارقتسالاب نيزك ا 0 دا

 ْ كلذ مه اءد يولعلا ميلاعلاب ل اوجب اء نو لا ةعج ار داسفلاو .نوكلا مل اعلاوحا اوأراد

 ] ”اهتلمج نمر هقلا ناكامل واه ءاض واو بنكاوكلا تاك ١ مح ل لا

 هناصقنو ةرونةدابز غمر زج لاو دما لاح ك لذ ئاع لدتداوملاو تابوطرا ”!قريناتلا هلاو

 ٌْ عصر مثلا دن 1 ارد يكزدكجو مه مع كنانإ يعل ةغمدا يف خاشمالاة دايز :ىلذكو

 'نمقلا هتناكرح > لا ةعب 7 !ارياغملا نمار 00 و ةينارحمل ارا دال اري دقت او دنسا ةرادتسا

 ٠ 1 0 ا اء ةدا اجل ضاره الا تاورحاو دج دقو

 0 را لك لب طقم كرش ةناباوسادت عضو 00 ةعيبوت ةجرد يف

 نط انتل صول ةون وعيش و 2 ان ارمعب 00 لا ةكرج 1كوب فيلر يف

 عامتجالا مو 00 هاراشا باع 00 نك امالاوذهو لصالا عمضوم نيبو هني
 همس دش 6 م لش ششسل ه-دش1ي مشا ميسدشلل _ مه سس

 اةنص صفنب بيرقتل اب موي داب يح نو دقو سمحو 57 52- ك ١ ورشعو ا امدجالاى !!ياعيلا

 مةمديشسلا

 ا يي تاك امنا: 7 ىلع ف د دا 3

 مهمسلسللا هس مدسسشسل 00 ا سل 0 ل ا

 هين سشل ال ل الأ 1 ل

 كلا قىندناي 5 8 رشع خر ١ 1 نارحعب ,لاعقبف 0 0 5 وود ةنلُد 05 :

 نارك + لكو هر 0000 10 د عباس ا ىف عابف نمثو ىصنو ماي امن اههفيضت فلكل
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 .لاهطتلاوه ناكمد اعيد بف رخل نه يلوا موب موي نع اهرتتقتف وكول فن !موي د نسل ل

 لثم ضرما نوك دوي ناالا عبار هيه سم تغب ااا في دو

 نم اكل ا ١ كول انلا موبيف نوك ف كبون لاموب يف الارثكالا فدين عنيال نارسملاورا 1 مس ل يح سس سس يس سس

 ةثلث اولعج مثديف 3 ماثلا ل مضنلارإ اظتنا اه اهريخات واقد ا .اباهرا ,اهقنال ةعيبطلا لاجعتسا : كسل

 وك ارملا تيم 521 نس ا ا اهيلت اد وك 0 ا

 1 تمص تسسسسسسسل سسسل سسسا سسس7س٠ل مسي

 نأ كلذ يف مهتطب امض و لاق مث ةنصزملا لاعل قلما الا ١ ةدا 5 اكل ١ لع لاني ١

 . ععارا قع 0 مرثك 2

 الاو ادحاو ع ا -ك كاما هييسلل ا

 هلل بسسس ممم سنا 1 اول و وك ا سس سلا تسمم تسسيدسل تسييس تيس ا مسسس

 مدلل اللا سل هد-لستلي سلي تسيل دسل بسلا تسييس مسسس هس سحايب ثمسسيمييسس مكسب” دكت ت _ متي شه ات شيششسمس هش شعل

 0 لب فدو جرم اق لل سا 0

 ةلبما نافارا ,اصف عب ار لاو كلاثلا نيبام يالا وبارلاع ءادتبا ناكف ينال 01 عوول || هب
 ان ا ل ا ا كلا 1

 مهتداعوب و مهب استنوو 5 اه الم احاموي هواعجف مشب موي موي صن نمر 5| ىنر امو انما افمظلو ايل

 قالو الا عوباس )| ناف عيباسالا كل ذكحو ىنوماثلا مويلا نمش لاثلا ع وبارلا ءا دب أو

 رثكا هنالالمالا اموي ةولععفرم 3 ١ هك لكل ق يخت هنال نمو تيضو مايا

 ةهسسشسكت  شمسس ع دششش سباب سسسسسمل نسم سس .ححيضسبيس تسلا _ب,ب سس سس

 رشع ا نسوا ع 5 ماثلا م حلاوه ثلا عوبسالا لو ناكف ييعيلا ند

 عيارلا مويلا هلوا ن اك تسلا جاجا 1 هور ا ا ذو موب عبروا وي

 سوني ! اج به ذم نئاع نيرشعل ١ ناردملا قوكييكلذل ا 1 هاجم“ ا! ةرخآو رقم

 1 00 سينافاخر | هيلا ب هذاه الك ء ا 0
 مدمسسلا 00 مهد شبهه هه هه” هس ل عدا ب عم 6 مشل مك ايش شمس سه ة لل مسبب

 سسوس تحسس تسيل ماس مرسم تسيل تسسلم

 2 0 م 0 8 7 0 ْى لا وبسالا

 مو 001 » ةلوتو.ريرفعلا مايوه يذلا كل اثلا عوبسالاب ار دنم نورك ف رشع عبارلا

 رصق
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 لافيالو ثا دود امس 0 1 ا بال رع يداع 0 ءدبعباسلا

 عع 0 اهنارح تب اقلطم ل نادعل نمار داو نير اعمل نو قابلا لزر دينا عيبا لل

 ةياغلا 3 ذؤد .اجلاو عباس يلاان امديننلحاو طير كلا او طارف 0 نيب ةطسوتما تورك
 ممم سيل اسس سد مخحخ7يسيسشسشلسشصتلل سشاتا ميشيل ملمس ا سشسسسلا

 قلو درشعل ءااررااعي ف قابلا ةلياقلاو ىلا اونا نوكيدتو عبارلا ىف نرصنلا

 0 مارا نينا هند رشعل أو عب هب اسلا ف تانمزملا ةداح مث اهيناو - نلعب اريجعلاو

 مدلسل ملت شنب ب _ ميلا السل سس يس سس

 ا لريال از نونامتلاويور نوتسلاو نوعب رالا تانمزملا نار كايرو طاعلاو
 ممم سسسللا ير ل ا ا رب لا وم ا 7 اسس ةانركال ل111 2 اللا سل هي عام

رع نور كك ىنيعرالا دعب اودأز امنا و
مهمكح قع عوبا دعحل تعميم ! كيل نرد 

 6 ظ ىا

 ش عوباسلاو اع روم ارلا ارلا هيف عمتجا اددع اودازقةدملا هذه يفربت ا ن ا نأ هنمو ارض ءأ مالا

 ريغتي الهنا اةيامراطرنلو !ضرملا نال نيعبرأ نيعبر د دسار دارو دارج تال ا ور ١ 1

 ٌةبسذ تانمز ١ يس وكل وعول نزلا ضرما نيراعب لواوةبر 51
 هدسي*عميللل سلسل سس سس سسسسلل سس 2272 سنسا | سمسم ةششسشسسسم سسسع سمس _ سين” ٠ سيسشسسشسسم لل سسسسلل  سس٠سل سس سشسسسسللا بتسسسس نسس.:.

 ظ كنس ع عر ايفو نينس مس يف لبر هشا ةعبس يف نار: ن نوكي دقو تا ناخ ا عبار نك

 هيبه لل- لح  ل-سلها سلسل

 ىنيقهارللاو نايبصلاو لافطالا ضارءا ف نوكي كاذوةنس نايربقعيل وحلا فو
 لباهيف ل وزيالاهبرو ةيلوفطلا نس فل وزيامبر هن اف ع رصلا لهه يف نوكيا ام رثكاو

 ملعي !«نولع لو ةغلا نس نولا غول+ لاو ةقهارطلا نس سيف لب عرعرتلاو س ىف لب نوبصلا ىن- يف

 .. نيلانارح مايا ةيسن ناي يف ملال طارقبا مدقملا مامالا مالك نم كلذ
 عباسلا ى لااهنارع < نوكي ن | بجيادج ةدالا ضارءالا ن (كييلدط لفا درا جا

 يلا نيريتخ] ىنلا درع جامعا هنارعي ليو كح ناب جب ةدعلا نييبلت لاو
 ديا ةقردحلا تناكياذ او اقلظم ةنمزملا ضاره الا نيراحب ىل ذ دعبمث نيعبر الا ىلا هيلت

 نوكيو عبارل اهبر ”يرااروياع تح ةئيدر ةمالع كلذ ناذ جا او لالا “

 ْ ل  نوكيامانرا عاما 57 ١) ىنعي ماسر مرسلا لثم ناكاضو اكل انوع و درابق رع هيف

 كلاثلا دعبرثكالا ىف نوكي همظعم ءادتب ا نال هذ دح ةدش عمرشم ئداعلا ىفرمالارثكا ف
2 
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 ةوهشلاو ل لا 0 ا 000 اطخلا نمر فايا ش

 كيراح ا أ اداقبلا واهوعلو در ا يلسعلا ى نلجأ لثم

 ىو سر

 ىجعي 6 ميقل أو در اع ا ِك ل الآ ندهرش سكلاو وقاسم | 5-5 انك

 1 0 ١ دقنتلا ضرملا ببسب ءايعال ا اهباصادق ندبلل ةربدملا ةييبطلا

 ان . هجو نيبتي تح هج عملا ىلا هيفردابي ال ن ا يأرلاو لصالا نمرش سكنل ارخآ عضوم يف

 ةهود فو ل رع ام نادال نيكلا تأ «الع لاقمت د يد فرح كال ىف هناف ةرمالا

 ىلع نيس دقو سحن ن نص ل ثم ١ ك أرد: الب ا كن 52006 | ةيلع 0

 كيس ٠ هغ قرش مكفول اا ع نايئغل أو ةوهشل أو وقل د و

 حانتناو أ كول 6 دلاو 4 كرصض ود عدلا عيا دعلا ىف ماعطل |ناسف و مضهلا نعض نماكاذك وره 5

 هجولا ممهت ةدشو شطعلاذ دشورهسلا لوطو م ولا داسؤي اسلاك 0000000

 ةيف ىب اذا ضبنل | رم سكنل ا ئلع لاقت هي دفرو [ةميظع الع 0 ندا مود

 000 غبص؛ نم 5 اذا لوبلاع ((صواع :بيغ ةينار اجارخلا روغنمورثاوت

 ضعب و يبعيبطل ا هلوب ل !لءلا ادع هبشن ملاذ ان او بوسر الو م ناكوا ةرفشوا

 رث اس يف عقب امهرثكا سكنلا هيف عقي هناف فير مخل أ ىلث ءاهضعبن ىم نالكنل! كاع ل نا قريطلا

 تيفلتخا اذ ةيسرولا تاو هع نايم وكيلا ىلاعافل ةلدلا ىف روعي اصب رغما ىلا رنا

 ةقيقشلاو لال أو ديكلاو نيلكلا ع اجو اور دسلاو عرصلا لثمو ءاشحالا قابهلتو ةزارح

 ه0 . دمرلا نم اهنه داوثيا هو لزاونلاو ةضيبلاو

 َج ارم هي دسفي ببسب ى !.اقلطم ةوقلا هب لاعتت ثبسب !م !!ليساعلا ج |زه هب دسفي ببن

 اماو ةيوس ةبدرغ ةيفيك او و ةمولعلل ا تاشكت أ 000 ةطرغم ةيفيكامأو كددُش مااا أ بىلعلا



 1 به

 1 اوكرتيالن ا بجي ىلذلو ذل نكد نوتومدر رك الاف يلو هس كار نيفتلا هداه نما ايدححأ

 7 نة تايمعلا تناقو ', ايف ضرعي يىمذلا تومملا ف انصا) مهو اد نحب ير كرتي الو نيقلُمسم

 ١ ١ ةطايلارقا مار و الآاتا رمح يف هز وق ميزت ىمعل أ ةبون ءا دئب | عم ضرعب تلا د

 ٠ كرعتبام ل ١ وا ةعيبطلا | اهذع مزهنل ين 0 فا طال قوات لهما بحل للادود

 2 تاير الك عر رطوررادلار ريثكلا كا طا ءا ِِء افطاكو قنخأ مدل كلاب دو ةفيعض تناول نااعب سالةوقب

 قفري نا بج هقانل اريبدت لاق ة مث # ( ضرما ءٌةعببطل |مارهن :ال معا را اوذ نىىهننم يف

 ! بابسالاو ثام امعلأو تاكرسلا نم ئالو ةيذغالا نم ]يقث هيلع در وبالو عون للك يدق اننا

 ناو ا دج ةعفان اهذ اذ ةقيقر هل دنعم ةضاير ىلا جردب و ىلذريغو تاوصالا ىنح ةجعرملا

 اصوصخو تافارفتس الا بنتجاورسيو حرفيو ع دوي نإ! بج و هم د ين ديزيامب لغتشي

 ىنيهقانل | ىلواو قيقرلا ف يطنلابارشلا صاصوضخ عفان لادتعالاب بارشلاو عامجلا

 ولولا الثامو اير ارمزاربلا تيأر اذا اميس الو ىيطلل لاهسالا هبوصاو غ ارفتساى ل

 كلذ تبر اذ اواللخ ةوهشلا يف تبأر و ىمحتا اهنم تناكي تلا ط الخال نم هماوقو طلخ
 1 ةيذغالاب | هه ىوقتو غرفتست نا لع الييلتحا) اميرو 0 قفرب هل ار

 .صاجالاك ةقفاوصةلهسم د 5 أ يوف اهب وازن وا ةلهسم ةيثاو د ةيذغأ ه د يد 7 ايحوا

 مهةورع هب نئقبتفر اردالاب نوعفتني دقورأر ارملاب ماعد الاكل نوع نيبجنرتلاو تدخريشلاو

 ١ ناك ي ذلاريبدتل ١ ىلع يب ْ يرجع ّك امهيقنريغو مهيقن نيم ةانلا 2-0 قط اينح الاو

 1! ظ يروخ ابلا مويلازو اجب نارا دقم ةلمجلابو امهيلب امف نيموي اهريغو ةروزملا نم ضرملا ىف
 5 ةميلس ةأمح بزازي ىوذلا 5 يننلا هتانلل بجي 'و ةقوفام لا عف رد مث هنحص موي يلب يذلا

 8 نهتم ناومالة ماع هقانلا هتشب مل ناو هل اح ءوسيو هندب محف ريب د ىطاي النا

 هبرمتست نا نولع ر دقتالف هتءربط قوف و هتقاط ق وف هةسفن لع لمعي وهف هيل نسي مو



 ا
 ةطقاس ةيدعم ةوقو | اهب ةلوغشم ةعيبطلاو ةريثك طالتخا هندب ينو !ندبلا ىف هترفتو

 ةعيطلا ناوهال مادا احنا ء اذحغل ١ليعالن ةطتاس ةيزير ةلادتاا :رارجو 4 دكا دل

 نالاوهتشيال نأ ل !!لاحأ امهب لؤي دقف ماعطلا م هرما لد اوا يناوهتشا ناو الود لاثءاو

 سشاعننال يهنشي مث يهتشيال نالو ديزتو ىوقت ةئيدرلاطالخالا نم ءالتمالاو تافآلا
 ةلابعلاو ةوقلا ىلا ندبلار يغتي ملو ءاهتشالاما د نافيهتشيال مث ىهتشي نان ضريخ هنوق

 ١ ةقانلا جردتي نا نلادالاو ناتفيعضاهتلآو مضهلا ةوقو نات“ اهتلآو ةوهشلا ةوقف

 ند اردو قريع قوؤغلا و دعبو ةداعلا ى تع ردالو يدج !اةيبلاع وذفلاو ج وهيطلا نم

 رذحي نا بجذ ام ةاعارم نيهق انلاريبدت ومو ما خاكالا 2و ءاوه لا مهلقن نيهت انلا مل دد

 ةنوشخ مهيلع فاخي نا بجي هناف نيمسربملاك هنع نم ٌوياهب لباقيا هضرم عون نم

 *ل.ضن هيفف هقرعرثك |ذاو ىيعتفلا همحأ للعبف مامسلا ىف هقانلاق رعت نا بج الور دمصلا

00 
 اور ةقدلا ' ا ير ا ل هحححل تسسصعل يسع

 را دل ناقوس

 مدد اه ا 6ٌَملي بلر ا دلهمل | مهلا غهشهلطللاهللاهدنل ل سل سلسل

 ا هل ا م ةيصاويال يو 2

 بلك 2 طا 6-0 --- نوم دقيفا م هانت روحو ا 0 3 امهنط

 2-5 دل د هيد ب+*طس*ست ة مش سه لسد ددععءعدعدندهسلب

 ةنمللا ةعلسلا 0 ا 4 0 ذا

 ممم سس سعب تس سسل ةييسسسسلا مشسسسسلل مسسسسسل سا سس حييل سبا سا سي سس سس سي سس اس سس ياسا اسس

 ةبشان لوصااذالّوم نوكي نا اما لخ ادملاو نوكيالوا الخا دم نوكي نا ام !يوادوسلاو
 هس سل هليل شسشسشسل مااا

 ريغو ةبالصلاوهو ديزتمريغ سبيلا ىف اغنآ ايداهانكاس نوكيا ناطرسلاوه و ءام اضعألاق

- 

 ْ ما ١ دال

 ة00:5412[8 (مل)
 امهم 1/3 ( ١)

 مانع: ( مار
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 ام يىئالاو ددغلاوهو نوكحبالوا عاسلاوهو وضعلاارها رهاظب اثبشتم نوكي نااما هالحاشللا

 ةليقلا 20111118 ءاع نوكي نأ
 0 هاف ىع ب رلااماو هاو ةيئ اذ

0 00 
 تقئوواغق مازدا !ىارزنملاو ل عفن هو نع دو قا عمتي جمعوا مختل او وهو سجع ا

 لاقي وارفصلاو يومدلا مرولا ن نم ةطاتخوأ امه ..هربغو يو ارفصو ,ةيوه دنيلا لولا م ارو الاك

 لوف ااناو ءارغضوا مدى ءامار اعلا مرو !اوراخريغاماو راحاص مارثبو مرو لكنا فلا

 ىف ل اق امكك ى نفعتأ ادرا ابلاطلغأ أ ىن ءراعلا مر ولا نوكيدقو تاذلابر اجلا مرول اوهاذه

 دومحملا مدلاو عيب دز مد نع 00 اف مد نع ع ناك امقو انهه ىلاق مث تايلكلا

 . اعمدلجلاو مح -لاذخأب يذلا ىنومغلفلاوه ظبلغلادو محملا مدلا نع نوكتملاو قيقر ام او ظيلغاما

و ارسل لاذع أب يذل |ينومفلفلاوهقيقرلا 0 عو 2 ل ف عم نوكيو
 نوكي الو يك وشلاو وهو ةدح

 ةئيد درلا تاجارخلا نم ع اونا هنع ثدحبف يدرلا ظيلغلا م دل ا ىراع ند ار نارا

 يوهد مرو
 يوارغصو

 اساسح وضعلا ناك نأ ىن ايرضلاو خ افتنالاو نوللاةرمح و ددمنلا 0

 ىنئاكلاو يسرافلار ةلارانلا هتمرش را ناو علا ثدحأ هتارثحا او هن ءادر تدتشا ناف

 ظ يىوارغصلا ماو او ثبخو ةءادر عم ةرمحلا قب ىلا ذومغلغلاود ئدرلاقيقرلا مدلا نع

 ا وتر ا كاربالل ر لطا وز انين ىسيتستالا دج ةفيطأ ءارغص عاما
 0 او اذنه ظلذ داءارغص ىرهوأ ةئيدر يهو ةلاكال ا هب عاسلاا.ما و نفطلاوه »و اهدحو ٌةيءاسلااصأ

 ةرسرو اجلاةلقنل] اهنم نوكيا مغلب اهيف ناكو دلج ىف 1 0 0

 مار روالان ا ملع العلو ةلاكذل ةلمتل تلده ظافأو ًادزا ةداملاث ناك ناو الات اطباوا اباهنلا دش ىهو
 سستم يسيل سسسنب ب يس شيب شيما حياتي حيششببببل سس ب مس سا

 كوول دف يرادجلا اما يوارفص لاو 1 ةيكرم اهرثكأو وةفرص# درغم 0 8

 مو لاو نيئارش ةيفو

 ؟”اهللعو دشااهعاجتاو اهنابرض ن كم ظعا اورثكا هيف نيئارشلا ناك اماكو جحش أ لاق اصئاغ

 ةمزليو نك اهيل دد كلا عجولا كعبل س ا.سحوضع يف ىزومغلغلا ِن ام 5 أو عرسأ اهعمجو

 ناسل يف ىنومغلفلا مسا نا ملعاو ىفخ”تناكي تلاراغصل اوضعلا كلذ قورءرهظت نا
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 رولا نم ناكالل ليق مثر اح مرو لكل ليق مث باهتلا هلام لك ىلع افلطم ناك ينانؤيلا
 ا سفانملا دا دسناو مدلا ن اقتمحإل باهل لأ ىنمولخي الو ةروكذملا ةفصلابراعلا

 اال نو لاسراندل لت لا ما ىف 0 <
 دف 0 ملا ا مسشلارثكا ينوهسح مدعي يبا ويضل تنفق ايم ليست

 نوكنا ذه ناعو نفعلاو داسفلا نم تيملاوضعلل ضرعي اموضعلا ىلذل ذل ضرعي نأ بج

 ةدام دايدزاإل كلذ ذو ةرارحلاو نابردض لاو ددمتلاو ه عجول ادا دز [تعينجا لود عد رالاملاماسقا

 0 0 او كابر كل 7 يفنإ اذا كيس

 ةليسشس م سس -ايبي دس ممم يش مش ممل مشل

 6 م ؟ كي داب دا | ةريك 0 7 تي م

 اهتلالدل جارخ دب ايو دلت لايم دلايى ا اهتزثك لا هدأ ابرذنت ندبلا يف ةثداح دع 1 0 ا 1 (ن) -عبحح

 ا ل 0 تييعحتسلا 0
 "ا ل لل

 تدل مديت ٠سل ليتيس سيب سسسسسسلب يي هييحعحتس لب عسب هدد سل مح سليل سسسااّيٌ(_ سسنس سس سسشسسسيسيس كت اتب”ي- سدس سس تس جس سس سجييس-سبسل

 0 < 1-0-0 2 1 طنتلأ رك 22

 ١ 00 3 عاد نذ -0- 0 0 كانك اكاودردعا

 تيس شتي يلبس اا مه د ينسلل مسدس لملم” م _كدكذششس سس سم-ل

 5 اياد 0 لكلا لد 00 !ادد 0

 ءالتما نأ يندب مرو سبع نايا والبلا 6 درو عجولا نك سدووضعلا ىوقيدن انارتغسدرولا نهدك



 )0غ( كوريل

2 0 

 9 8مم م3

0 

 3( ةي19 0

 7 25 0 ارا دقييح كد نال فير ثلاو او سئرلاى )|! بايصنال 0 كيضاخدل

 ممم حتت سال همس سنس سس 0 ل همس سلا ييمسسسسلل ميسسسسللل سيشل ل مصر سس مح مسسس سس سس

 00 5-0-2 0 وم نوم "اي ارو ليلا و عجولا م

 38 كيل كس اوما روز كدامرثك انوا عتب لجيل اه كا 5 ا ءامد]تادتلا ظ

 م

 1 ناصر دعب يب ام اين امصعو كعلا ناك اذا صوصخو 9 0 قاعتم اذه عجو نكي 0 !اذالخو

و متبالاو ةيلعلاكةنيللاو ةللصألا تاجا ع داوزلاب طاضيا ءادتد الا
 يمطخلاو كلما لياطا

 ماتت لك ||| ١ ايلفثب اديمضتو | يهاأم ايمباليطنتوا اهقيق كيد اد 5 ما

 تتش هشام سا حل _ سسشسسللالل 2 شب سجس مسمسللا حششل_ حسا + لل مح ل نت س للسسلل

 ا 0 اطعنالا 00 هت

 1 1 0 ينال ب ةرصلا تاللعلا بسب ةيالصلا ىلا
 هامل شاتل اسس 00 اال 11

 رو ا كل م مةممشسدملل 00 ا لا ا م ل و ا ا د ل ع بسسس

 . ممسسسا ةسستسسسل ب اسسسلل لليل يس ةدديسشس شمس ٠92 انسي متسلسل م ا ا هم لال -مل

 كك 2-22 0 مح شين شس سايب ا مصيييببسل مس مس سلس د ل

 ١ صل هسسصصسسس 5 بز

 يصمم سس سسسل شسسسل سس سستم 1000720 17 2 177 هدد هل للدلممل ث-اع هش شيشلطللاخعدل

 0 ا 2 لح حي ميح ةتسمسيسستللب سسسسلل سيسي ع مسمن سس سبب سلس مم

 0 رو دغ ةنصو هو حرقت ناطر ط 218 امهسمل 7-5 نك

 - تقرتحا ةيوارغص دا هاهيفوا وار فص ةداسم ن ءةيفارتحالاءأ دوس 0 0 0
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 املا نمر اهوا رالي كب اشور يقس نع قرافيو يركع ! فرصلا بع ء سيل اهعم ,

 يف ضرعب الخ افتناو ةداملاةرثكل دايدزاةعر دوام نابرض و ةدجو غجو عم ناطرسلا نآب

 ةيلاوخ كسرت ياسا اة ما م ةناملا ىلت

 5 راب هفلادي دقو ن اطرسلا لجراك هيموه يذلاو .بنعلا ىتل] ْ

 اسح هل ناب قعلا سور يقسلاقرافيو ر اعلا نمالاقتن 006 باصلا ثودح ب لاهو ءادنبا:
 هيف وللا دمك ةري دسم ريغ ةيلبم ة القابك ىاط رسال رهظم ان ل واوقتبلااةلياويج ال كلان
 نأتم ةنمو نك اس عجولا ليلقوه امدنمو عجولادي دشو وهام ناطرسلا طر هةناراج

 اذه نوكي ناهبشيو حرقتي ال تباث صو ءارغصلا ةقارح يد ءادوس نمهنال حرقتلا ىلا

 هئروصلام او هديصي امب ناطرسلا ثيشتويضعلاب هئبشنل ام] نيرمألا بحالات طرس همسي مزون
 رقي لالا يح نا ر سلا لجراك قورعثو دجو هنول عم رثك.الاف «ةرادتسا ف

 ديزلاو قينعلا تيزلاو ءانعلاو نسوسلا ند دو موحجشلاك تاس افيد 017

 0 ل ا ير م همبسدس

 ١ 1 زور مس نفع ها نذ
 ناطرسلاج

 قئفتي دقح 0-2 اودي ب ديت لي 0 عنمي نأ ى 6 55

 روكيو ىفخم ناطرس نطابلا ىف نضر عياهارثثكو ثكو الكف م ؟ييتسللا !ماوأ دتبملاة وبي نا نايحالا ضعب يف

 بكرت لاو تكالملا نبا لود هيو بكوح نانا - نا طارقبا مامالا لاقاص يلع هيف حالضلا

 باربودربياهم تلعجو ةيذغالا تحاصا اذ ااصوصخوام ةمال الس عم ةدحلات لاط |مبرف م اعيمل و

 تش رمينلا ضيبلا ةرفصو يضارض هلا كمسلاو ريعشلا ءام لثم ةملاس ةيداهة دام دلويو

 نم ذي امو لفصل و نصخمل ام نيحرتبل لا صيخمف ةرارح كا :ه» ناكاذاو كلذومحأ و

 نعلن نر ينك ا ةليب دلا ا هدانا لوا
 ةهسشسسءةدشسشسلل د ءه اه هع غ٠ءحهعدهطهه4ءغ 6. ءدك دعب :بفعبعهعد_ولطظطظطظع دهد4ئادنغعلنب

 ه-صةهسسسل

7 

 ومد ( ل)

 ج ارخو ةليبد



 - الع

) 85( 

 هذطاب يف حقتي مر و لك لع عقي ةليبدلا هسا ناكو ةداحلا مار داو عيج ايتاليدلا

 ىلذ ةادج نم ناكام جارخل أو تناكق دام ةي هيف لوقبتف ام ام ةدام هيلا ب صني عضوم

 وي 0 لاق: ةدملا 0 27
 ةمسمسسسل هدد ميسا همست تش متنس_ سس امس اسال سمسم صل سمسم مصل يصل سمسم سسسسسلل سيشل تسيسسيستل سسسل ميسسسل

 0 ا ل فال ل مل اي كالو قو هبه كد مس

 ءاضيبلا ء 0 ئه ةديعأا ةدملا ريد نك يس 0

 لا نامل ى اع لدن تاقفصلا ةذه نال ! ىلزوةسعت ار ههتارلا ةطشو لا ءاذحا ازجالاةهباشتملا

 25 م ناقل ا غارفتسا لة اول !ىلعةداملاع ءاأ ازجا عيمج يف اهلعف ةيضنملا

 ءابفعالاو محاور اللي نىوقلا ةيؤقتب حاذةسللو ةعياورإ !ةطيلمل كتاالزك أ املا نءءامثد ال اوةئيررلاو

 ليطنتلا ةفيفلا هس لب ناو رجلا اسال كار ءامحالاو
 اديسصسسل ااا اري و اه را ب ل همس ش سس اش ل للا للملا سس ة ععسست

 .نارفعز : وردنكو تد روز و عمشو ةغوضمملا ةطاحأ دونا نيتلاو ريحشلابةنيملضتلاو :لاوراعلا املا

 انيبضلاو ا .ءاؤهن ةرح يغملا رو نالاب ريجفتلا نكم كارول الاف ننكر بنو ل هطخلاو

 اا ا ل ا ل ل ا - دس

 9 0 أبا !ءلبا كوليتابخلاو وول - ءام 0 اضوصخو بعص لكر جغب :ستعر+ل ل امصاي

 لفسا نو ١ كلا قشلا غدا انكم [ضيماو هطبفالاو نسوسلا ن هد يف كلذ جيوخ ئايرخ يم

 رهاظ مرو 50 كيوتل دم م لسع نأ َُح ١ نو -_( أو 7 101 م : مة قاف ريبقلاوةدملا نم مهل ام يرحل لا
 هس سسص٠* سييسسس طخ

 . .يورتكل نال كانا ف مرتل ماما م نم مزو ه نكي الرثك ال ىف ذقن رث رثكالا ئفن حضورا رشال

 كب ِ !اعيامو تاغارفتسالا اماةره اظا' تاجارخلا جالد خيشلا لاف طلتخم قورعلا داوم

 لاهجل اهيفطلغيامك و 277 رشوضف لا ةداملا ع وجر ف اخي ناالا اهل اوايف ماروالا

 .نءهب صتخن م ذلاو ةيحارخأ أريغقر احلا م 95 الاور احلا ج ازخل أ هيف ةكارتسيعلم

 ير اجلا ب دْنْلا اذه دحاريب دنلا نم نيهج قلى اعىلذ وةيف نيج املياع'وهفريب دنلا

 ج اضن اين لاتحب ن اوهقاريثكاجو رخ داتعم لا نع اجر اخ ضرملا نكي ملاذا نادسلا ىلع

 ةعفدر [يفغن الأو عجول ااهطسيال نال اهظفحتل, ةوفلا قح رد تأو كلذ دعب 8ريجفلو ع كرو ٌعداملا
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 اوت حزم ا يعارت نا بج كب ةوق لوب ذو ايشغ تومي لفاذلا نماريثك ناف

 0 اريل 1 9 مر الا دي ةدذغا ليد دلا بح أضو ذحد ناب جت ءملعت امياهظفحت . ةوقلا

 انئاداسلا نع ج راخ ريبدتلا , زاثلاو ءاذغلا 1000 لولا هرب د 02 جانح# ءاشحألا قف امل[ سلا * د كارز وز نكاد 1111 كاك كل

 فيخود انعملا همظع يف ارواجم جارخلاو اميظع ضرحلا ناك اذاهناوهو لالا رؤوضل

 ندب الف كلذ عيمج ج اضن اب ىفنالةوقلا نا ملعو د ديلا اظننا ىفرمالا لاجعتسا

 ديدحلا سم يف ي ب لا مقص كلا ءاضع الا نم ه جارخلا ىل ]راك دي دحأ ١ سمىكئاقناعم طبلا

 رثكالاى تدعو لاح ارغ رجلا تتح م يالا راهروغااهأدر ]نس اهفلا ل طخ اهل

 نال هكا ذو ءالتمإلا 0 ا هعلأ ةرثكو تاك رع نو

 ةءيبطلا اهعف دفة دساف قو ورعلاى !انا املا ردي و مضهل ا د_ تي ءالتم الا ىل عمه امعلاوةكرحلا

 ماوملا# وادم كو :ادي لوالاما امايالا ىنجالعلا * اهودعلو 88 مى نوكتفدل 50 ه لى 0

 خط حلاو 0 وا ارلاسعلاو ' « وتلا هل تايمشتلا لو حاضت الاجا 2 ماعرصتقي مث ةراستلا

 2 ,ةيودالابر 5-5 ريشمل ملو 3 ناف نسوسلا ن هدب ل درخلا كد

 مامعأاب ايداع أى رخل سنو لاهسالا ةكلخ 1 امدلا تر تب ةرثكل لو ١ انيلباو 0 لأ لاوطب نيل 0

 ذه هاك هآرو الاد دع لو ١ اعا كيار د 95 : فا در'أو كك 0 ايطنتيلا

 تيس يرو نويزعو ويد 0 ل ا دعم ل لا ا 11 دا يم ا 6 5

 دست هبت مههتش يشعل سس سلا مس ير سسسسلل سسسسللملب سس محسن ب سس حمس سشسنشأاششسشس سس مااا. بببس حسسييسبلا

 ا اكةيصعلو 55 دو 2 10 أ اىفيتأ 9 4 !ىرشأ 77 دهم مم . ريو ديلا ق . لا

 8 0 راهبركو يف دّدشلو كدذد رثكالا 000 ُك 0 ئرغلال اق

 وسلا لحل اوم عقد بد لغتشتو نط ابأاى ١! ةعيبطلاوقو كلة جلزمتإ اللب نالكلذو

 همي هته يب بل ضد يبد مد ا دهطسشةهدبدبععهععغءةءةه45يللطعشظا+ةه+بببببب+هدلبلسة مه تل

 ىلا 'يمغلب نوكي دقو رثكالا ىف ىبوم د داحر اخ اهببسو هل م ايضارع اواهجورخ ديزيف

 ةلاشملابرثكي ليللاب مغلبلا نال كلذو يبومدلا ىمرثكا اليلودادنشا نوكيف اعلا ءامغلب

 كي نم 3

 لك



 الع

 الع

 ةردج

) 799 ( 
 مييسسللا يسيل سس _ مسسسا هس ٠ هديسسس صصص تسصمسصتسل تسييس تسييس دم سسلمو مع حمس مسوس مستلم سمع

 ١ شعم تي !اصوصخ رميا جالا كا دحر دكا يومدلاو لا

 قلياولاع ]ج6 هونك ناب ان هغلبلا عسردنسأ ا 00 ل ةرلاءامؤا ال ذيسملا ..للاعوقتلالثمب 5

 [روهويولالو وصل فاو درسا ةلاب وخلل ل ل13 لت ماد 0 دزامب رو ييلباكلا

  ياةسب ارؤربركت كفانا و ماعل طلا ىف رثكيو ةديج قاوسلاوان امرلا بح ةر وز هو عشان

 د 5 اود نم عمت و ةرخآ الا ع 0 'أإ ةسباايلا ةربزكلا كم و4 وم اءطل ارثكا يف لعجب

 تبحو جو اادج يا هةيدر تناكن أ افكفيطل طاح ع ارغص نع ث 1 روب ل دل د طالخالاو غخ دن

 تتلا 2ئ2-2---2 امص سس ة-ي_-للاس كك تك ا وع سك مكمن

 ةقيق راتملاك أ طقف ةيعاسسا تنجو دح اهنءادر در نكت ما ا الاو هلك آلا ةبعاسلا ةلمنلا

 اناهتلا لقا ىدو ةيسرو 0 00000 201 7 راع سبتحت ةظيلغ كامات ناك او و

 ” 3 0 اب و ةلمنلا ضعك ؟ ةامن لك يف نسل علا لاك اهوا ظاغلا الفنا أطبااذو

 ْ اذاو تدلع 7 لك م لاا راست اد اهنم تازلمن اوهف4أ صوغالع اس يبدلج مرو

 نادصفلابوءارفصااغ اوفتساب الو الو ادبي نا بجي جالمعلا ل هت صخادو رق تراص

 تئتتشتتلا 2225-5 5252222225222

 ناسلو ربعشقيوسو نامرلار وشو نس دع اهيلع م توتو جالا كيد و رت 3 شد نك مدل ىف دجو

 ايات ةبارش فور دفنا ضاق تا دعتسا مير ةنلا اك !ارثيظ ' افنان قلت ءابج

 مسمي سس سس سس سس سس سس سس سس سسس_ سل

 تملا هل ددصلا 7 :لياق ممل كيلا

 _ __ م لا ملل سلس حال الا هه ٠ع هش مهل

 0 يا انلاو در لاق أع اونو > 0 2

 ةعم ناكامب ةيسرا افلار ال ا ما ار و ع

 قلايلاو فايعل هاو رفتلا ةليلق ةياو رغم ةص ةدام .ه نم طيفنت و ىعس هيف ةلمال|سنج

 مششس تاسسس_ تسيل سس سس سس ا سسسسسلل سس سلال سال سس تسال سستم لل سس سل

 ْ | وراو رتيارالالو ونسب اهلعبلاا ءادؤتللا هزل و وو ةبوطرر ميغ 0

 تمم سسسسسس_

00-7 200666 

 د وسن ام ا

 | موسكو قوتخالا| د ١) ةلئاتمةن ااا نال ءادوسل :ل1ةاعارمو ار فصلا غ ارفتساو تلضفلا نم ةبال ديال

 ْ قربا لثم كلذو ةرمجلا ىفاصوصخو د دد .دععلاب ةداملا ج ارخا ىلا جيتا امبر و 0 ف



 هينا
 ظ الث ديزبتل 5 او دي أ دولا صوكت لأ 'نازوجن الف : ال ةيعضوللا ةيوادالا * .ةيصئاجلقظرلدل داما اهب جورج

 د وقالو دو ل هيو سيينا ام: واقول سا

 جمل . نمي ا حس ا ل حل ساس

 نا م 0 ح نادي لطم 2 ةيودالا

 ةااجمل احلا اريثكلاز كلازبخلاو سدعلاو لولا ناسل نمد اهضو * ديج لخلاب صفعلاو 577

 سب سركتفداعلا ىلا |ةركإ ةيتالوعبس نايطلانإ كالا ؛ تاخافنلا افنلا ردتبإل طانتلا لاق لخ ليل

 بع تدلل ادعت لوو م ىل.ا دعصي ناو عابج مه ا دلما نت

 ةهيسسم-ببل بسلا شمل | مش . مح مسيل سنس مسسسسسس سسساا_ 11 | 0 دج ل ا

 ور و رس 1 ل كي 01551555917 سلا ل ماس ا ل سس يااا سا سس سلاسل

 ىنعرإ ني حك صو 50 00

 هيف ثدي ىتح ءالط دعب ءالط ع ط عضوا ا هب ١ ىلظيو ءا ءاصو لذ جن لد و قدانب اهنمذختب

 جانسي نااضاو اما جتا ى نااهسفنب طقسي نااضاف ةفصصعل ا

 ةمطلا ا, يردجلا كاف ع حلا طقس لوك عك ذل عفت لاَرتالو اهطقسيو اهكحتي نى

 تالفني :اسنالا ندبلل ةربدملاةعيبطل |عفدل نيبلا ىلعرهظنر| ,اغصروم :يردجلان 8

 ريغ صخ ثلاكل صرع ن ادبال ضرملا اذه نال ايتيكإاذأو ندبْلا ىف ةئينم ةينيط

 ةعفادلا ةوثلا ضهنتف فكر اهل لص نا. لولا ندبلا ىف قوقبت تال.ضفلا:يلن نإ

 ةركلا ىف ةداملا عفد ىلع ةعيبطل اوقث ملام دنع كلذو نيئرمر دوي نم نسانلا نمواهعف دل

 ةييطول ملا. + ىيرخاةر م نامل اا تكر ةنخبم بابسا تقفثا مث -ِ عه ىقبىب لو ١ ١ اءالا

 0 00 ةرهظت تأدنب اذا نسر واجلا كركر محروثب ىه

 ةيامدعل و ملع ![خبش ل1 لاق ةيوارغصلا ل ل ا هليمو مد دال ناددعلا اهنسستشيوكشج رم :لب

 ر

 ةيعضو» ةيودأ

 رد
 ليبصح

 ةبصخ و



 ظ  (؛96)

 ا 3 7 ل ةبصعلاناامهنيبق ةرغلا امن او لاوحالارثكا يف امهنيب قرثاليوارغص قدك

 1 | د وق ةراكشامل نركسب ا اجار تاع نال اهتاكو امجخرغصا اهناو

 | ىنيعلل امض رعت لتااهنا اويردجلا هلق ااهناوتكمسوؤنن هرؤهظل وا يدل نوكي يب ردجلاو
 اههبف عووهتلا ى نكلو ئر دجلار وهظتامالع نم ةبيرق اهروهظ تامالعو يرد قمل م

 ييوصددلا التمالل ير دجل ا ىفهلثم نال لقارهظلا عجو ودش !لاءتشالاو بركلاورثكا

 ١ ةبصصل او دسافلا مدلا ةرثكح تاوه يردجل ادلوت نافرهالا ىلع ع وذوللاقرعلل ددمملا

 ا "هدب اتش جرخ :نوزمتجلاو ةيماو ات رثك الا ىف ةبصعلاو و كيلقلا دسافلا مدلاةءادر .ةدشل
 ! موجب اوزاووبل اوروهظلا عيرس نافاكر ياا هلم تامالعلل وذ اهتمالست اهالعو
 1 ىذغلارث اوم 0 عئطب ناكامو نوادر يس ا رؤضحاالاو كفيلدللو اف

 00 د كم هيف ةعفد باغامو كوع طيرتتلاو
 0 ل يي ا ع0

 ٍ ا 0 0 جو وما ليسا لبا رس 0 0 تهيب

 ىقاب عمددعلا اريثكلا مث اعيرس ن وكي يمضنل 0 , ادج ةئيدرب تسلق املا نانئلع لدتوذهىن ول
 ميسم تيس | ةممييل دسم مسسس ام يل ا

 تاذو ا دتسمق يبك ةعقو 1001 نوح لصتملا طاتخأ ماو . ةروكذملا ةنسدحلا يا تافصلا

 | تر سياحاو وك ١ روزحر ابكحلا ىءاضملاىلذكو يئدروهف عالضا

 مسلح ل شلل شلل سس تتح 2 16 ميسي مملسسس سس

 ا 0 محلل أعبد بص او” دج ١ ىنركي نالو اهنر تو ةداملا ظاغ 0 1 لدن

 ١" هببس نوكحب نئمحللاعبات ناك اذ اةبصحل او ير دجلا نم دحاو لكنال كلذو سكعلا نم
 ْ نحل أ تناك ولا طوب دماو لام ديلا تبسط الخلا نايلغو هوارهاظ

 ليبنرولصلا م دقتتر مالا رثك يف هنال ار دان اذه ناك ن 1 راد ةئييجتتد املا ناورطخنىل ماو
 اع ملدبا ذه نالد متلو لاو انما زوج نااتييقدوجالاو د

 -ديسسسلهدملمي1مل ا متل مسيل لاسم سصل ملس سس شل ا ع 0-0 ل دسم
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 ةقمقلاوأ عن هدد ,دجلاو دربي ره اطلاود دتتشياب كلا“ 0 هطعلا تيأراذاو ةوقط وقسو أ

 ةالبلا ٠ عيدر دل "جو ةيضعلا و ٠ ير ردجلا لظرعيام رثكاو“ بيرق :لكالال هزي و ارضفت
 1 عا دل سها ا ههعطعبنظههسددبعهللاا ا _ هاه هبهعظظهظ0١[ل هل ش٠ ملام دلسل4لاعدنلب

 اهن ابىردجلاق ر اذن ةبضخلاو خت اذ اشللاىف نار دنيو نابش' قف ةيافدلا تح 10 221

 ير دجل ا,وهظ تامالع كب كيش ١ وكول لجل رذ واجن الو يحرر ملا ةلاقيزارتلم

 ءاضعا ين دي دش سنو مونلا ىفع زنو ةضن الكا كيس اوزيل مسيو نور متل تكس جأ

 سفن قيص عم بو 1 وطمت ةرثكو ٠ لاعسو عمدو نيعلاوةجولا فر هحو ماعلقتو دبيلخللا

 ١ هيراور دص او قاحأ 'ىف عجوو بركو ءمذ فوذجو عادصيو لرسْأَو قالو كن 0

 قرع دصفخو 0 ارخا 8 -- 57 يدك فسح

 مهيب مكس م نأ م-سللا ١ ا ل ا سسسكس سسسسسل سسسسلل سس

 لع 0 6 كل فاكر م! يداكابإز ثورفولينلاو بانعلا

 نا يع كَ 0 دع ةيضغالا# وفااكإا ل لب ةلقبلارزب

 ميلا هيتس تشتت مسيل م ده +6

 ل ير ددع مح ١ 2 يامال ناكنأو ١ سف 2

 مدلان م ءالتماعم ةرصحلا «تنن اكوا ككلرنكو طئارشلا لصحاذاايفاك اج ارخامدلاج مف

 دش ندعي ىلا ينلاستما لست ا 0000 دو دصو,

 لنئمحو فاع ىلا ةعفنم عمان ىفن الا قرع دصف نأو ىغخ# امر ادقم دصفيف دام ةبلغو ءالتما

 دصفي ملف دصفلا بجو اذاو نايبصلا ىلع ىلهس !ناكو ير دج | ةلئاغ نم ةيلاعلا ىح اون

 يذغي ناب جاوادج ةقفطت مادي نم نولع هلثم فاخيدت_كاذكو فرط داسف بخ هامنلاو

 ةيبادعلا لدم م دلل ظيلغتو ةعيبط ا! كقعريق م عفط و ع در عم ةدوقُت ةيفا هذ درمآلا] | وايفا ه4يف

 نوكن ن نكح قاد "و دي دش ريغ ن ديل ةيف كو ةجاب ديفساة يس دعلاو ةيعلذلا او ى دنهلار هولا

 تدخر يشلا هيلع دي 0 3م نان يي نزيل ارمثلا هب نيليام ااضنا و لوالا ىةنياةعيبطلا



 1 م0 ظ
 ا يرد جلار آروهظ لو أعم نقسي نأ ع فني دقو ص اجإل أعيقنو |نيبجنركو ازارتحاو قفر عم

 1 0 د و سم . صرق عمر دنكلا بر نم هارد ةئلث نزو

 | ١ (مبارلاو ميلا مبملب ينعي يناثلا مويلا تزواجو ةلعلا تدازا ذاف تقولا !ذه لثم يف

 لمخاو الخاد لضفلا سبح مل ميظعر طخا اببس ديربتلا ناك مب ررفرهظب يردجلاذخاو

 0 ابركواقلق ثن داو روكا زووم 0- نم هنكميالاهبرو ةسيئر !| ء اضعءالاو اع هي

 ش ظ عابر نادم ع ةغيوونلعيامب لاع اوذه لثميف ل ضفلا معلا هايلب ”رساهب هاجر ّة

 ١ هيج متلاءاسون ا كيا ل 8 وا ةراصركشلا عم سفركلاو
 ظ |دج عفنيامسو هترضنم نم صال. +! بابسادحا كلذورها رش طا ذل ىلا عفدلا دي دش ى ريثلا نافادج

 مهازو ةعباش نز و ,رشقملاا نم دعا ى نمو مه ارد ةسمخ نز و 0 وسغمللا ىلل اذخدين !تقولا اذهيف

 . ردقةنم يا شروط مر عغبر قب نأ ل يلائم 0 طر ىضنب خطب مهاروفئلل 0

 1 سرب رمل كانا 1 رم ذخ دب ن !يردجلار اهظا ىلع ةنوعملا دي دشوهامموةجاحلا

 ٍ . ناهردنامهر دن 8 اولا أرزاذو ءاريثكلا نمو م دار ن ةئلث ىللا نصو مهارد ثلث ةرشقملا س دعلا دو

 ْ ةرارحلا مف دتف هنم ئقسيو نئغقيو ثلثلا هابيرق هلم قبي ىنح ءام فصنو لطرب باي

 ١ . بجو ةثباا ثقولا اذه يف نهد هنم برقيال نا بجيو ناقفخل ْ عنميو تلقلا ىحاون نع

 - ةرثكوداوملا دريو ماسملا دس دربلا نافءاتشلا ىف اص صخو درابلا ءاوهلا نع دعبيورث دي نا

 ةعناملاة دربملا مدلل ةظلغملا ةبو دالا اماو ا دج يم در شيخا لوخدو ملثلاب درابلا ءاملا برش

 ةدرابلا هكاوفلاةايستو مرصحتلاو سبير ١! بر لثمف ةلعلال و ايفاهبر وم املا نايلغل نه # ايا

 بردلاو ةكدلا لأ ة,امجأ اردهنفل ذك 2 الا |! بارش و ةضاخ زدنكلا بارشو 0

 !ِ 113 نسر ولا 0 ءارفص نع نوكيف سب اي هن 5900

 0 ةيدصحلا دلاب مل 11 مغلبلا ةطلاخم نرد كبل تططر نمو

 اقيروتتلا وال لكا نط در اثكالا نعاضيا سبايلا برجلا لب ةكسلا يبا داوتثام راها



 و
 دام ما برجلا اهنع داوتي ىلا ةداملا ذكعلاو برجلا ىن خيشلا لاق ةراحلا لباونلاوولحلاو

 امغاب طئاخضنو داماما دوه سبل طبل ![يتساوءادوس ليحتست نإ راكت ءارفصطلاذت ةيومد

 هتدامو بطر برجر خآلاو ظلغلا ىلا ةسباي هتدامو سباي برج لو الاوايق روب ال م

 اهوحنو ةراحل ا لباوتلاو تافيرسلاو تادولملا لوانث نع داو تيامرثك او ةقرلا ىا١ةبطر

 نا راسأر ضخشا اوعفر !يازشن اوهام باطرلا برجلا ةلمج نموهف اعساو اذاكم ذخ أي اصو

 بابساو ةدح لقا هطلخف انانئمطادشاو ضرع اوهامو اطلخ دح اوهفووثيلا عيمج نم

 ةفعسلا ذاوت ب ابش ب راقتو كيوق اهنكل ةكعلاة دام دلوت بابسا ئه برجل اة نامدلوت
 روثباعم نوكأ ال ةكسلا ناب ةكعلا برجلا قرافيو جالعلا ىف اهبر 50
 ل ح ا وايش قمعلا اوم ندب خيول اخر وشق نع لجن دق ةكحأ اوديرحلا ىف ا ظ

 9 ا نإ ملغ ايتو ا ددوربدت امذاو جالعأل ن اع نال ةليلت ةيؤوديشلا

 اهنالرثكا عباصالا نيبام برجي امن 'وروثبلاودقكعلل داوم تاوالعلاو قيرخلا ىفرثكت

 جالع العا لاق قمشلا او يبو هلال نايتني وة ارخ يبلع اش ءةحاقلا ميظعلا برجأأو 00

 نبل او ا نبا ءادب لهسلا فوفسلاو 0 ءا نوميتفالا ضيمطو اذه .ذهكافلا خيبط 5 5 دأملا غارفتسا

 00 و لكن م يب ذا وابولو لص ه١ يليأه هيف عقن دق ج لَو رع اهلاءا هو 0-5 اونو وصيف إل' ل

 دسم سيسي ممن يصل بيسيسل سيصل يصل ميسسيسس تسيل هس سس مسي

 5 ا ونسأل اب نيجلاءا اه. اور جيشا 2 لمعت موي لكيفو ومهاردد 0و 3

 كدديا ةاجرلاو 500 ١و ءاب دنهأ ددهلاهسغت لذيذ : غال ادعركسلاب ناتو هلو 7 نيبجب> كبسلاب جوته داقلامو

 ةيعض م لونا دييصسل ب د - 0 0 ع افسالاو '
 مك بلا ا[ _1-مشسشسشس سلات _ مسس- شيشه به-- ل يي تملا

 دلل اسم سيبل

 سى هام 000 م 2 0 و ظ

 ةريزك ء 2 هيدر َنددو ديو نهد ٠ هيلا فا مصب و. ضدجع* نامر بح عيبجلا

 تاب ورشم مايا ةثلث برشو نا١ اد ةنوقلا تال اء شما ىقماونر وفاعل ١ ىلا لا سيتح | امبرو لذو ءارصخ

 ل



 انما همس مس سنس
 مسسلل همس ةييسسسسل

 همس مسيسسلاشسسلللا ١ ا 0 ا و احس
 ةهممسسملا مل ل م

اوه هب جلب يزيل لال م هلو ادي
 ْ دادبدلاب كل اجعرمع فكس ال 

 0 كلبا ءايشالا لا ل 010 يربط ءكاريبدت وسيع 1ع املا مغلبا او قرتحم ا ١ 31

دنهلاو ى ةرلا عيطبا اا داك اهنفعت ةعرس نموت ينلا
 0 ايجار ومنو يحل أواءاب 

 : حد رمل ةيحان ىتًايانفعا دا هى. ناكيرش عار ,اخ لادا وملا رحب عامجلا ناف

 2[ تاغرفتسملا نم ا ةناتح 0 ذر ها كاذلاو نوب لاوس اخ رياضيا ىلذكو ا

 ب 2 اداوم كفائنض الةديحلا
ا ملا 5 08 الا عبط

ظ 30 8 افسبلاو ءانسلاو 3 وثم 
 

 لعجب دقو هيف مط انجل زراريتماللا هيف 75-55 دقو ةودعاو ءاو 5 ىلا ب ود ولاهيف عش دتو نيكنسف الو

 نمذ>ويديج يي ايزو مقسلا هيف
 2 بييزلاورفصالا جلياغلا

 ش ةئلئيزبطي امهرد نورشع دحأو

 ري طربا .م 4 .ةارتومفلك الد 4ك 8 ةلدج نم دخوي دو لوف دو هتملتلا كود ئنحءاملاطر ل أ

 | در رسم لونراغ 0 ااا ةص كيف سرم'اذاف ف مهارد ةرشع

 ايا بغي مث ؟لاقثم موي لك ماذا ةئلث هيلعرتاوت نكلربصلا برش ديس : نهزالي نرلا بر ل :

 006 و ىضتقتم ىلع من ايزارلاو ءاب دنهلا ءام يفربصلا عقني نادوج الاو مايا لاللاسوب
 سدا حجاج 0و حس :

5 

 ايو دس ل ىف تدجو ج ودزملاىض 0 كيرطحلا تك يتلا ةرابعلا هذه

 .ميردتلاب 0 ردمأ بقثي مث خفنيف 205 ثدح ةرثب وهز يندملا قرعلا

سلا ف هثودح رثكاو كلجلا تت دودلا ةكرح 54 رح هل ناك اميرو
 | "نيلجرلاوا نيديلاوا نيقا

 .اهدقعي و اهففجيذ ةطرغم ةرارح بوسب قرثعم مغلبوا يرادوس نساف مد نم ةثي در 5 دام هيبسو

 اهجاسدنا ةدشل دلجاا بقثف ةعيبطلا اهعف كتف هف وج يف اهنال قرعل ادي روصيف
 ظ | .هثو دحرتكاو

 0056 لاء ورفلبعلا نموا قيلسابلا نم دصغل | اما جالعلا. * ةردكل | ةظيلغل ' ةسبايلا ةراسا نا كلبلا ىف



3 00 

 نوميتفالا خوبطمف الاو ليمح هعم ناك نا هكاوفلا خوبطمب ندبلاةيقنت و بجاولاردقب نكعا

 ةظيلغلا ةيؤغالا نم بانتجالاو تامامحتساوةغيطللا ةيؤغالاب جازملاب يطرتو اياقؤ بحو

 ربصلا باعلف جرخ اذاف ءادتبالا ىف ةدرابلا تاراصعلاو ةبطرلا ةرب زكلا ء امو روفاكلاب ىيمضتلاو

 ىلع فلت ناو فصنو مهد نيلا مهرد فس | نيم ةيلاوتطمابأ ةثلث بلا هاطعاو بططرلا

 هاه ل نيمضتلا هتابنا يفو مامتل اب رجنل تح ,هرد هززو برسا ةعطق

 مه ارد ةنس بسقلا دامر قختوي دامضلا هب هب تمضيلف ةلك آلا ىلا يد كوي ةزاحلاةيوذالا

 هيلع قلتو هءماب اذم مهارد ةنس ضيبالا عمشلاو لطراثل لغلا نفدو مهارد ةسمخ يسادرم

 لوطلاب قشلاف ةرثا لعرب ال تيحب تععطقنا ناو لمعتسيو امهرم ريصي لتح ةقوحسملا دي ودالا

 « ت اجارخلا جالعب ٍيلاعي مث قفرلاب جو رخخلاو

 عبرل'ىبح تبجو تنفع ناف هلكك ندبلا' قترفتلا اذا ءادوسلا مادقلا لاَ

 الو ةمزال ١/ ىنال هلك ندبلا ىف ءادوسلاراشتنا د فج انحنال لوق اناو
 ممل م-لسللا مسجلا حششسسلللا ممل شل سلا

 ا ا نلف نع ١ ذعللاميقتسد لو ١ دامو ف نان ها ا خل َّق 2 او ةرئاولا ىف

 قرفي 0 ريغتتف ماذجلا تبجوا تمكارتا نافذ دولا ] اقر لا

 .اماىلءافلا هيبسو ءازفصلا ةثارح - نع ءادوملا تناكأت فل ذورمالا رخال اهاصنا
 مم ميس جبل | حا يل يي ا سيب يبل يب اا سس

 را د مدلا ناترسبف ”امهمسوبي وأ لدبلاو ادبحلا رارح ةدش

 1 ادرابلا دبكلا ج ازمدرب اما يا امهدرب اماو ةيقارح ءادوس ةراعلا طالخ الا

 طالخارتك اة درابلا قورعلاو اة درابلا دبكلاريصت يا ءادوس م دلا نا هوجن | دجايوق ا درب

 ديدشلادرباا نع لصاعا ىئاكتنلا بسب دومجلا نع ةثداح ءادوتن ةظيلقلا ندبلا

 2 درعا راحلا قنتخيف ماس ها كونا الع -. ءاووتلل ذل ءملا ةيذغالا ئيدأملا ةببسو

 دبكلا ن دعو ادوسلا تدجتاإل ناب ماذجلا داوث لو ١ 0 ىنيعي لاسطلا ازمد اسن ىلذكو مدلا ظاغيو

 اياد ىقنب الد درسا نيبال لا ل !اد طادخ

 مادخ



 ظ 2-0080
 0000 دك

 اهرا - ةمقدايز واه دلوت ةرثك ولع تفاعا ء' دوسلا ترثكاذاوأ َ متلاوب رثكو او و ءاوهلا جازصداسفوأ

 0000 ا صوحلا اولا
مشلا لاق ةيعبط يلا دواول ااه !احاودر ا ومأو 0 8 0 ا جم 5 ندبلا ىف

 فاذ نيعيدقو ن

 ةفطنلاجازلو ثرالاب عقيدقو ةيددعم هَ هيلا .اذ نيمو دج“ ةرو 000 2

 |ذاذ ضيح "ل اح يف قولعلا قفتي نا 4 ه'هيف لاعب ' محرأأ يفد رمد جرار اهنم قادم وتلا مك ! 6 علا 2 ص

لغلا موحلل ودي دقلاو كمسلا سدح 5 هنوكو تنحل اةءادر عم ءاوهلا ةرارح عمتجا
 موحلوا ةظي

 ناعامدلا طااخ' ذا ءادوبسلاو ةير ديكمالاب نوكي امكماذجلا عقي نا ير لاب ناك دعلاور مل

 اد نيقبجو برم طافي جلا هم كر رك ود لع اهايلق
 :يناثلاو ظياغلا اهوا دع

 مدغم كادي وت, ليسلا نبل اهرا ارك هنةع 20 هبط هر سقت اغ اذاو دمجملااه درب

0 
 .حرتتللاريغ هنو حر تايب ماذج 2 1 0 مراه دس يف ل نأ نيدو نحمل

 0 كا 0-لا و امس مم مسسملا مسصسسسسسلا هحسصسصلم سسعل

 :كىلذو حالنالال الق ا دنا ل نجربال 70 يللا او يدعتامص وبث ىقياممو» 0

 1 !فعضو ح 2ع ب ول 34 32 معا تت منقل. 0 ف نيا دمي د رأاق داطار 1 ارقتس إل

 مةممسولالا يب ممسسصسسل سس ل يي سس سا مساس ميج ار 0 2-7

 مسالم شمس سيسسسسلا

 ف قيد س ةنلا ىف 0 3 ردح ص ل1 ةدو - هن اا يريعلا !'قرهظو 5 7-20 2 24د -

 ١ رعش ا :ذقرعلا ىفو ةداملا كلن مو كص !!قورع ءالثم ءال ىلذو ةعب تونصلا

 مشتسلا سسسلسلللم سس سس سس. متتنتلل شل سس سس سمس سس ساس سلسال

 فاالا مشختلو للك ا كويست 82 اهسفلو 2 امعضوص ىلا هعبصو ا 03 5 م طقاستيو

 0000 1 اهدر اي يفد ملا ىلت لوزن بوسب م 0 رار ريقتت

 كده سل هدبليي .اهلطهيهس بسس ادكهدشسلا 20
 ادسسسمج محسوب ب64

 - 232 ا
 عد دوف ,طالا. ف. ؛الا طقس م 0 أدو ا 2 14 5 2 <بتو ١ رافظالا قدشن فدا

 ملي يبل مدهش

 مثةيدغدئاوز ا "' ىاءرهظيو لسبعف ع ا. ممن نو حسب ةروصلاذخأأ د كل ذكو نان ديدص

 آإ
 ! فعبصل ىيعيض مو , ذيل ضباو نك اسريغايعاسا>رقتم يارا دج ناكلذا 6 ول ادب ا

 ل ناكنأ .راج العلا + مظع ءالو هيف كع وس الذ اماون ىنودنألو هدراب ضر ا هلق ة.ةوكلا

 ا قا يا و هليل

 مياسالاو , قيلسابادس كا ذكو .عفذل اىف غلا يجادول توصف و و دصفلاو ةرْثك 1 0



((6 08 1) 

 كلذو ةؤقب ء اذار ذل .لاجرختو ةره ةرهاظ يوادوسلا مدلاةبلغ تامالع تن طكاذا كلذو نفاضلاو
 ربي اب ج راي راالا 5-5 هبحو نوميتفالا ميم ط واي ذاغول عع دب

 ءاما ب ا مهعفنيف ن كلاما اني) دبل فورت امو نبجأا ءامب ل هسملا فوفسلاو ينمرالا

 هولي ابارشوا اركسلاب و نيفيا اجذ : اًيلأو ملل ام موي لك ةركب ةيرن دوش الا ةيقار ةحا

 6 أو نمسملا جاج دلاو ١ 0 لة نا الا ركسوروُ روث قاملل ءانقو دو هلا

 ك0

 تاطوعسلاب مهتغهدالو ١ هر 0 بالو ل رانركذامباو هباونتعيو ا ب كك جيو ةيطنحو اج اهييعشا هلو لك

 ' رو وزوللاو اول عر #او لاو يسشتبل نهد ه لد مه دعد هب نيه دتلاو مامحلا رفوف كوالمل 1

 مسسملل دسد مد هله دنسلمل 2000 تا ا

 , .ياجررملاو ي ةيبلا مهل ةلض اهلا كد 'ودالا ى 0 ك ضأن :ريورتغص نمس ىن م نزبأ يف

 مسلم ميس ا قى ل ا ا < ط3 ا ا ا ا

 لونح اهنم لك اب لازيالذيمسلا ازبخلاب ىئقافإلا موعل ن م حاد ديفس |( دهيم كيشفأو

 يشل

 ىهذخُر ون مث دو دنت :نونح نفدتو خلاسلا لابوسالاسذياولا اقاهنع ايمالوكب هج ةلقع اق دله دي ل وخطب 6
 ةهمسس .سسيسلاسلا ست اكل ا الا اخت ١ ب يو 7 ا م مل ول ع

 رمل 40 اذار بفن 5ظ003 "بارشب نيههرد موي لك ما ذجل 0 ونا لوقت اه >ءدو

 اعيرس لتقتف اهعفد و ىلع ةوقلا ىوقثالو ةثيبخلا داوملا ناكر امهنال غ١ "ريتش اعسقلا

 |ذاف ضرملا ظلغي نا لبتةيقنتلاو تاغارفتسالا ىلا هيفر نابي نأ بج هجالع خيشلا آلاف

 ناو نيديلا نمولو اغيلبادصف دصفتوو نابت نا بمديف | دسافا ريثكام د كانه ىآ] تقفعت

 هعفني اممرثكأ ١ دج هرضيامبر رابكلا قووعلا ى 0

 ملع هورابكلاقورعل ادصف لع فيخ نار اغصلاقورعلا قيراغت نم هدصفبرمؤي دق نكلو

 ءاشحتالاب ار رض كقااؤ:ئلعلا وقيل بحل ع ن. غلبا كلذ ىوكجعرهاطأل ى اياز 0و

 ةلعلا و ذه ج الع يف هيلا ج اتععم دصفلا :رثكالا ىناماو فنالاو ةهبجأ !قورع ل ثم ىل ذو

 دادتشا دنع ج ادولادصف ىلا يبتحا[هبرو ةرسعو هسفن قرض كلذ ىلا يصدتسيادمو

 ايذاغول ج رابالثمب غرفتي مثاعوبساح اري نا بجيفدصت | نان قدخلا فوخو تو.فلا هد

 نود خوال .وهيئف الا نمةذخأ م بوبحو تاخوبطمب ْخ رفتسيو ل ظنعاا م

0 



 ها م

 ١ يع 5 ئتمرالارجحلاو د رز الاودولمالا يالا و يلب اودوسالا ملاهلاو مالا

01 داس رول رة دعنو لو سدوم مايخص لا د شو رمرااجملا
 0 0 

 0 ليعب نح ام لاطوا اد طن م قصت مجلاج وزنم بيز مهره قصف بيل تتاح
 ] 0 2 م درع ةسمخ ن نزو لسعلا ن ٠ ةيفطلخي و لغصيو رصعيو ثلثلا لا

 ” لرد ىلع بل ةليوةوطح نيعبسوط خيو ىلغي نيتح سمشلا ىف سلجت و نمسلاب و دمج

 ١ ماياةعبس انفصو ام ىلع ءاودلا اذه نقسي دو لسعلابزبخلا لكأي داووطبلاورهظلاو د ] امهلأو

 ظ 1 د دكا غارفتسا اومكحتسي ا 1 ٌرهجالع يف ىفكي سيو موب لك تدب

 7 كلذو ةدهاشملابجوم بسح: ةرمرهش لكي فوان يثرهرهشلا ىف غارفتسالا ىل ىلا بتح

 ' تايورقلاو نيكل تاو شياب ا يسلجمو |(سلجم قفرل ابموي لكل سي دقو 2

 ظ ةريكااو هوغو قبرخ كلا 7 7 أو اهوي نيعب را لك يف يوقف ةيودالابو

 0 1 لع لبقي ناب بو كلذ نمرثكحاو اافيرخقرم واغيبر ةرص ما هلا ىف يبنكيف نزولا

 ظ ظ ورمل كتاطوعسلاو نم اولا نم رطل اينابينقر وكامل ارش ارغلا زيي ةيقيتلا#ةناتخسدا

 ظ ' مغلاو بعنلا مهبل مرتو و ةيزيرغلاةبوطرلالاحاو قفج اه لكاوعنمي نا بجي و

 ' 1 وست او 9 اس يلو لا 0 لتمر ! نهد لدم ن اهدالا ةيقنتلاد عب و ةس .راو ة ناضي ءاوه ىأاءا نماأو اقم ا

 1 . لوضفلا ع افدذا دعب قاده لكاوضارب جيا ةليمخعو ارارماوغرفتسا اذا كل ذو بنعلار يصع

 ١ متاومحتسين ادوجالاو نوكلدي مث اوعراصيو يلاعلا توصل |عفرب اوفلكيو ءاعمالا نم

 | إ ىلا ميتح !امبرو ناعشيشر ادو مركلاح اف نه دو نيكطصملاو سآلا نهد لئمب اوخرمتي

 2 راغلابحو تيربكو نورا اهيف عقت يلا ةللسملا تافطلملاب مامحلا ىف مهخب رمت

 ١) متدوفلاوربصلاو احرقرقاعلاو لفانرادلاو لفلفلاورتعسلاو لدرخلا لب نيراجملا يبرغو
 1 نوباصلا عمةبلحل ا هيف خيط ءامما هحل ىف ءتالوسغريخو >وائيلشلاو قايرتلاب ن وجو هيا

 َ ٍلضافلا نمفا «نوقسي يتلا ءابشالا !ماهلالصأ عامجلا مو ذجملا ب نتج نا معلا



 (ه9( ظ
 طعسيدقو ناغراتفهلاو ةعبرالا قايرتو يعافالا موعلب ذختمل|قورافلا قادر :لاةيودالا

 ناملعاو ظيلغ بارش نم ةيقوا يف الافثءاه دو يبعافإلا صارقا نم اوقسب ناوانضيا ذهب

 ةيوعفالا ةيودالال امعتسا نم مهل ضرعيو هل ةيودال لجان م همعل ةوف ةيفامو نعف :الا مدل

 !يولخم م ملاعيا«قفوا ند نيل و سيحبص دلج و مسعأ لادب او دسافلا داجلأ نع خالشنالا

 برشي نا بجو تاغارفتسالا ن هير اةيقو هنرط 1 ةرسعو هسفن قيض دنع

 مدهنياص ر دق هْنَم برشي نا ب جيو هل ءايثالا عفنا نم ناضلا نيلو بلح ام لاح نبللا

 زيخلار يف اميش هيلع ديزيالفدبال و ناك ن اوأ دجاعنان 0 اهدحو هيلعر صتقا ن أو

 0 و ) ةعفان ةبكرم ةيودا دي ف ةيفبز ام.ناليجلا موس“ ابت اجاب ديفسالاو

 اخ رزبلا اما وةخالسلا ءاو د اهنمو ةلعلاو ذه يف نحف الا محل م اقم موقي يذلا يشيبلاو

 575 جلع ايلهلا نذكي ناةفو عملا هتافص ن ت00 ردا دليلا ل أها اه «ركذ ةريثك سن هلذ

 نيمهر د. ضيبا شب مهارد ةسمخ للفرد مهارد ةرشع دحاو لكى م يب دنه ج رطيشو
 قيدملا ةيناث دعب ىريمهر ذ شيلا لانة ةجرو د ا يحلو لفجلا حيسلو هتللي وق ديد فصلو

 عفانمهعف اذمو لورغصلا ةخالدسلا ةخص ةرهز أف هن اف هتلث اذ ىخي مل ىسملا| ءاود هعم دخن اف

 اهعمطلخيو روكلا قدي ءازجاةعبر ار وكا ١ نمو ءزج ةافصملا ةخالسلا نم ذخي لوربكلا

 ةبرشلاو ةرو راف يف عفربورقبلا نمس ل سعلا فصن ل هوركسلا ى نم هلثمو لسعلا نم اهنزو

 لوقت مرفصا مليله و دوسا ليله ذخّوي ماذِجلا نم عفانءاو د ةخسن اوتافرقبلا ى !ءل 1

 بيبز مهأر د ثلث بيط تيتلح مهارد ةسمخ ةاوخأاذ مهاردآ رشع دحاو لك نةليبجتز و

 ١ تح يب دادغبلاب لاطراةعبراقرودلاو ءام قئاو د ةئلث يف عمطب فلاوكي فصن نوتنم

 هم ىقسو هيفكي امامها: نملك ةصملا ىلع ١ ىئقلبو ئفصيو رصعي مث ثلثلا ىقبي

 رمّؤيو قرعي : نوتح سمشلا ف سلجب و رقبلا نم ب ليلعلا ندب ن ك1 ١ ىاع نه ددو لطظر

 هبنج لواع ةرمو نميالا هبنج ىلع ةرم عيبطضيإو ةوطخ نيعبس قاطا اذا ىشدي نأ

 0-0 بك م كنو نأ

 ميجيس



0 

 (م-6:0)

 0 78 0, 1 3 1 ١

و هنطد لى 8 ةرهو رسيالا
ةكيووش ةرهظ ١ ىالعةرم

 مدح 8 

مث موي لك ةودالا هلأ رطْنَو مايا
0 ماقياذعر | مأو خيشلا لا 

 هيطلا .عبب 

 ديفس|ةفورعملاريطلا مول ندم سوميكللا نسح
 . ( : سيلا نديملا بار ١ فكس 4 اجاب

 | ءاشحالاو سور دنخ ازبخ ور شفملا ىقتملاريعشلا نم هئاذغربخو اهنم دب الريزابا عم

 ثاركلاو لجفلاو قالا لنمباهطلخب نا جاتحيدفو ةبطراا لوقبلا اموت

 7 خاب زار'اوربكلاك ةيقنتلا لبق اصو ىخوت اعطقملاو تافطاملا لامعتسا نع لفغيال نا بجو

 اذه يف ع لد امكيملا او عافادفالل ل وضفلا دعيو لو ذا ع او

 لسعااو نيللاب ايزبخلاو او مهلهسنو مهئيفن نا دير حاأذ» ١ ئاغ صرخ عا ندع 0 ديجن بلا

 مهلق ةءاومف 5 ذه نم نخب أهو مطرفلاو وربونصلا بح و بييزلاوز وللا آلا
 او بنعلاو أو نيثلاو ها

 0 هرضيةدح اولا ةرطان اذ مضهلاريدقت نى اعاب نيثرم مويلا ف لكأب دنا بجو

 قينفب نسل عمنا قينإلا نعاس ! اء !| نوكس دنعوال لق الا ةلعلا ناجع م دزه بارشلا

 رئاسو بلعتل ا ءادجالعب لا عنف ةوخأو بجاعلا نمرعش !|نةهرشتنا ماو: راج لدتعمر دقي

 هدا  -تلتسد م تب

 : نامالءا اوهلارهوجل ضرعي داسف ءاب رولاهنعز ارتح لاو موب ايدلا لاق كندز نتا هنراببف هوكداقاج

 ةيرتلاوق رد ردم ءاوءالتفلا نذ كت م ذ ملاذامحالملا ىفاهكةرين متبل ولا أ نسآلا الا يقيس ةيض :راوأ 3 ةبو امس انا دل

 نئاذكب اى كانملعام ني ماو 5 لانها دود لق ءايولا |ىمحيف ميرال لإ ةنفعلا ةريثكلارسلا ا ةريثكلا

 نوجا ل هنعيبط يف ايتسا ن<و دربوزج نولا لد :ايفيك يف ةلاوتسإ ىم ءاملا ضرءياه لم ىلاعلا

 ماسجا .مهطلاخب البط اسب لاح ناع نفعي ال ءاللائاامكو نقعيو ن.شيو ءاملا نسج 5 دك نفعو

 لب ةطاسب لاح لد نفعيال ءاوهلا كلذكة يدر ةيفيكفلمجلل ث دلو هب جزتمت ةثيبخ ةيضرا

 َح ايورببسباكاذ ناكامبر وقئيدر ةيفيكة لمجلل قر دعت 4 جزتمل دقيد :,ةنخداوق رعبا نم هطلادب 0

 0 ةفيجأ## ماسج و ةنجآ ئاطب اهيف عك انعضاوص نم هند در ةة ناديا عضوملا ئولا تقاس

 ثيضرع امير واهيف ئ داح عضاوملا ىنءابيرق ببسلا ناكامبر واق ردح أ ىف دنا اهالثق محالم



 2( ملا

 تاكل اوجلا هل ىلا ترساو تدعاف اه ايزجنرعشنال بابسال ضرالا نطاب يف تانوهع

 رثكت ءارفغضلا نا الا “ب طرلاءاوهلا نم ةثداحل !اهلاثما نم لقا نبال | اولا بيش ةثراعلا

 ءاونهلا نم نوكيف ةيئاب اا ةيوارفص تايمح ثودحأ فيا اببس كلذ ن وكيف سبايلاءاوهلا قف

 ورمل قالا 00 ةدح لقااهنكلرثك | بطرلا ءاوهلا ىف تايمعلاو بطرااوردكلا

 ةذه عيمج أ ديمو ةقر انهو الكف ع رساو ةدحرثكاو 8 او د> لقا نوكيف راجل كارلا نولبللا

 هيفاوعدي نأ موقلن اكن او ههجوب نحت رعشنالاب اجيا هبجربت كلغلا ت ائيه نم ةئيه تاويغت ١

 را اذن لانش كلل انيوبل "كل ككل ول ماعت نا بجي لب ةنيب نولا بوسن هريغ اعيش

 هيب ع د ةيض خال ا ةعفنملا 6 ةيوقل هلا او يو امديملا ةلاعفلا ىوقلا تبجوا اذاف ةيضرالاوحا بي رقلاو

 ةلز:لا هذهب ءاوهلار اصو ةفيعض ةرارح: اهنفعتو هيف اهنكدو هيلا ةنخ داو ةرخإ !تعفرو ءاوهلل

 تددحأو ةبوطرل | نم هيوح ام نذعو هيف يذل !!حورلا ج ازمه دسفاف ب كيلا ع 25--

 اقلخ تمعوةيئابو ىمح تناكف ندبلا ىف اهتبسثرشتناو او عبطلا ن ءةجر اخ ةراوح

 0 مأو ل3 ةدحو لعافلا ناكوا ذا دعتسا ةيداخ مهسفل يف اضرا مهل سائلا

 ةئلتمص نوكي نال اعفنالا نمه.ذ نط نادبالادادعتساو لاءفناو لعف ثدي ملادعةسم ل فنملا ش

 ىنلا لثم هم ةلءفن ءاضيا ةقيذكلا نادبالاو كلذ نم لعقتت ناكت ال ةيقنلا نان ةئيدر اطالخلا
 0 لق ءاننغساا تكا )| ماسملا ةعساو ١! نادبالاو عامجلا ترثكا

 دع 0 1 ه2 ِِء اولابر ذناففيرخلا قو فيصلارخأآ يف موجرلا نهشلا

 رطل تامالع ترثكح اذا ةنوفعلاو ءابولا_ىببس دودول ءاوهلا 2 وفعلا! ثدحتف كليلقلا
 هسسسسل شيت 6 دنس شك هم-لسسشس هه - مشتبه ا.ه 1 11> اوسدبلدده.هلظلفد +دد.دلهبهدلددلودجعليهلبظ

 مهسسسللا ديلا لهما اهسبيي كددسشي هيي ةيتييشتب سيسي ا 0 011

 1 تهت هس عطش م

 ا اس 0 هكمحغو ةرح 0 فز ني
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 كر 4ع :

 0 يهستلاو ةديجاه 0 2 اة ارق دلع عطل 0

 ةاققلاا اس يملأ انو كك

 واعش الريغت أدبو زارعل الب ءاتىيصلا نا ناكاذاو ظلم تالملاخلل ها در اعلق

 9 اراخ نكب د ملاذا فيصلا نال كلذ نافعا ولا عقوتيف زول بطر املك انو ىو ساكو

جوتو ببعش وبر 1 يقع ىكلفتسلا فليقل لئلعا دراخيإلاو
 ءاوهلا ذاع ١ اعل دا

 مدسلسسللا

 اا عا اضياوذه ان اواو ةيلمار الاغا ةيزلباطس تواميلالا كتاوت اناا ههنا ناين ميشو
 خس سس سل حسو سل مس ا ع

لأ ىرت ناف ضرالان فاول ْك دنا كل ب ءامسل اهنا يساألا
 - نايس بت م

 3-0( )+ 7 يتب ع حج يحس يا ا ل
 ا

 0 | كاكا اتوا

 عسممسش سل مش بيات سلال

 ايل 10ج مور يووتدو#

 ١ ىربو ةر دس ضرالارهاظ ىلا تز رب ضرالارعت نكست ىنلا تاناوبعل أور أفلا ىرت نإ
 0 ل 00 ليوا بك تردذلا ١ ناوبحلا

 | 0 0 نحلا ىنعي ا 2

 تاس... 2 دوا حملل__ در 1 1 لالالا م ال للا 7 كيكاا ااا ىككا روكا ير را 2 ا ير ا كوم نا“ كاع

 ا ا ب يلا مهدات للل حيد حس_ يبس ااا يبا حساس سيب ااا تس اس حييل سا تا سس

 ممل مساس سس

 مرا دعو 0 1 ل 7 4 اا 9 م
 اخوبطم لمعتسي يجذلا معلا كيلو هنم للقيو تاضومحل أ ىلا ءاذغل !لاميو ممشلا لاق

 قام.لا نم لخئاريغو لخغ اب ذم | صوضم او ص يرقلاو مالهل | نم لوانثيو تاضو مل 68

 للؤملا بكمل اضوصخوةعف انلا تاللخلاو نامرلا ءامووميللا ءامو مرصحلا ءامو
 7 وطي دو رثطا ء َق 5 رثل | هنع صلخ# مهو هن وفعل | 6 9 و مهعننب ا ا و :



 ( م11 )

 لمعتسي رملاو نارفعزلاو ريصلا نم ذختملا ءاودلا باوصلا ريب دتلارئاس عم هلبق

 ظ * عف ان هناف مهرد نءابيرت موي لك

 ةمييبسج ختتنط ممشسسلمل سل سس حساس سس سس ب سول ني 7

 يلم الكتبنشلا لاق ريسسلاو جاجشلاو ةيرضلاو ةمدصل ا, ةطقسلاو او علخلأو ي ىنولاورسكلا ىف

 روحوا محنم نبا دلودا تار وزال يراهن ماما

 نوكيو سحعأ اب فرعي ةزرابوا ةدُد اغ ةهج ىلا لصفملا لاو ز ىمسي اماث ج رخي مل رافام

 هبطيعن ام ضر زكا مظعلا ج رخ ماو ىذا ناك 1 ريغ الاوز

 ماظعرت هنا ال هك كاع يف علخلل دج دعتسموه نم سانلا ن اضرلا يثولا رم سلو نهول اوهف

 لب ةقيثوريغ غاهنيب مظنت يتلا طباورلاو ةلخا دمر ف اهاخ دنت ىنلا مقلل دع ماعم

 راش رت نو 20000 3 يعم
201 

 1 لفل لا وذا كرتش هاا جالعلا الاف

 00 هيي ال ءثاوودح يحلو حا 1 تي

 وبطاطس هو رح م مملسلا كلل ا تلا

 اوان اجلا كر انما سيح

 ةهمسسلا 0 ا رس ع

 2 2 تمس مما ا تيس لإ هلسا . تب. د ءعههغ بها _ هبل ااه هدهد: _ مه ب د ل هس ا+لدل نيد ناهد الا

 207 ةييتاننيم لكل - 3 تا را ابخن|

 ءاذغلاو#, روجر مراقلا كل ادب الجراح افتلا باوشب لامع" نانا طك : 00 تالا بغع

 مو ضل صك د 2000 امب جورف ةقرموا تش وينحيل ضي در اغمصو زارا نذ 0000 اروز+

 للاى لا اهنم ع 3 هش بجنيو طالخالاو تدلع علت والصابا ارشلا بنتحب كتمان

 مسيل ل منا سي يس سمس تيس ممسشس سس لسا سس
 مشل مسسسسلل سس سم

 نس ليقع ناح > ناطبلا ىف عجنو ج العلا ادد اذه عم ىا كلذ عم 0 ناف ىف 1 : 5 4-0 ءضأ

 نارفعزو هردنكو لو نكط تما مو لاش رجس رج كلا لكل او عكودرورزءاودلا اذه نم

-« 

 الد

 ء اذغ



 مع

 ظ .امبرول لاقثم 5-5 ةيرشلاو ولصق ابو نآمبعلا ناس ءاقب نجع ءزج ءزج فص ءزج وأ درسا زوجو
 مدمس سس اسست مايل هده ادهدبه+بؤظش2ُ242+ب+ء.لدسطدعدععععظعظهدةطدءك.عدي1 دهدهبهعسهعباد>:ص2-0ه اءةهءهءء ٠ سشسطسشعلب د + ل هلل ملل ت+ء ل ل ل

 ا «اةيعضوملا ةيودالا * بييهياو نشطت ع ةركيملا ناءابرهكو سب لان نم يدئلعا 'قدملا ةيعضوم هيو دا

 ةيرضلا اما, ما ايفورو ه نددنو دوا اهدحو لمعتسي سآودر زراؤوو سدعف جا ابننا محلا

 هول رمدسلا ىف ذاق امبق عجو اهعم نكي 1 يل افاق دز“ هدب قرغبأ د جم رو ندع هجر
 متسلسل ا هسهشسشل يل ا -ملشاا6 م ممل

 ال لمح زارت دواس ازغسزو تكسو يتمرلا ىنيطو قوحمم.-ش اسمين :

 مدلل أ مبا هل عه ا +اد+بدبهلط ا هدللظغظش-_ هه ل لط هلت هل يس سس سمايل سعيا _ب 5 هبي ل- محد هد ا هدغدهغشغعبدبدغع©4س سل اخغءائه ل

 9 ريسكو نارفعز ور شق هريعشو سبا ا ,لدنص غل أو ةانكضلا اذهف ةيوق ةرارح

 اناوابلادجلار كنتم ةدربملا ةبر ثالا لي ينوب هله ذيك هيرو :احلا

رابخلار زب بيلح عم يرا دل ظ علذ
دم ولا جانحبف علختلا ماوه هوعنو 

 ملكش ىىلاوضعلا درو 

 مم سس يي سس سس ص نس سس همم محدش حي مشيش شلل

 1 5 جدن ادعي رس 17 نكو و مرولل ث دعم باذج ع عجولاو او غجوي قنعل ١! ناف قفرب نكيلو :

 ماظعلا ١ هقتلي ملام ع جارخا وو ابسجل اا كعب ديل افعل ا أمي بيصعت 0 ٠ نلا

 17 اسحللا

 د ل ا ١! ىفوانلق 1 هعند دا يواوتولا | دراظنا - وم هد 511 ١ ئجربالو

 0 17 نفأإ ارخلا دواج نورا نوط وزرالاو 1 ل راك الأو 2 ح هيو ةدلوملا

 3 3. 0 بأ لأ سامي الوز 1 ءامبوضعلا لطنيو :ناعمأق ة تمي 5 ١١ تدت "لشعر و ةيوشملا
 حسيت لب

 . مرو ثودحطبرلا ند مآ لنيك“ هع ال نود ة طب ردو 'و لخليلق عمر وأ امب بئاصعلا شرلو

 هند ع آل ا نان نكد :اهيوتضفل 6-5 طبر رم ىذريلف

 نب 1 ْ مف (ويرم (مجل !باجلا

 اح لثم ي رخل 4+ 0ع اءاهظفحو ندبلار هاوظ م الص 0 ايدا ا 9

 رعفلا نيشلا لاذ ٌةلصفم اهركذيام» اهريغو ندبلا ,أولا ظفيح كل ذكو ب لا

 اصوصخو ددلا نم قا اهب اقناع تبثيو ما اديملا ىندقعلا اا ةيناخدلا 2 0 ىنمدلوتي

 رشتنيال ةينه دلار اجشالا ناامكةينيطال و ةبئام ثسبل هينهد ةجزل ندبلا ةبوطر ناك ذا



 (1081]* ) ظ
 ةيق مالكل رم قلعنمل|نكل لبق مهن اول آر اسودبيش هيمو  داوسيف لوآلا بماتكلا ىف لقوا و

 قيقدتلاو ظيلفنلابهمجحرييدتو ليلقتلا اوربت :لايوددصريبدتو طيرختلاو تابنالاب ةر دوجريي دن ةنيزلاب
 ظ بيس يف لاق مث ضييبتلاو نينشلاب ىإ وسلا ةئولوببددو ديعجتلاو طيمسلاب هلك بي ةنواب| هولا

 ببسلاو تبني هيف يذلا عيشلا ف ب بسيوا ةداملا ف ببسب اما صقنيوا ل طبيرعشلارعشلا نالطب

 لم لوالارفوج | نال ب او ةريغيواةرمغياهببسباماةلقلاو مدعتوأ لقت نا ةداللا ف

 رهوجلا لصا ةلق اماو هتيبحل تبنت الف بطرلاراخملا ةرثكل ةأرهلاو يبصل ىف ين اخ دلارابخملا ةلف
 مهتغشن اذا نيهق انلل ضرعي امكف ضراعلل يذلا اها ةيلا ةعيبطلا اهتن الاماو ضراعلاامأف

 كم تبنيالو طقسيفرعشلا اهنم يمذتغي دام مهل ق بت ملف ةيق دلاو ةيلسلاو ةليوطلا ضارمالا

 ةبوطرلا ىفءاسنلا ايمههمشت ن منايصخلل ضرعياملةموقسإ ملاذا ي ةمتسملا تابنلل ضرغيام

 ىلا ةدرببذ 8 فو مهبف مك ارث 0 اهنم نوكتي ناكامن اب بسبو زال م انصخ عطت ببسب نربلاو

 دامروصقل ثدحب علصلا ناف عل صلات ةءيبطلا قيرط نموه يمذلااماو ةفيرشلا ءاضغالا

 ل للعوهف ثبني هيف يذلا عئ ثلا ف بسب نوكب يذلا ماو عبطلا بسس اهتاةلرعشلا

 59 مىتست و هيف دسفت نا ماو ست تعا الف هيف ذفنت ناام اورعشلاة دام هيفذفنت الن الاما هجوا

 ةمماياس كسلت امئااوغلل اسمدادسنال هيفذغنت آلامناو اهنعرعشلا نوكنل ةمُث المريغ ةيفيكل ولا

 ىلذلو هفافجةعرسل جازملاراح يف عرسي علصلا ىلع نواعملا فوهامك هسبيل زلت دشل
 ةدشلو ف هيف سبتحتال يمذلاو جازالا ةرارحلر دصلاو ن دبلارعش علصلل ني دعتسملا ىلءرثكي

 رعش نص ىق ابل |نوكيوةيعللا تبنت ال نايف نواعملادحانم هوه امك هم اسم عاسناو هلخلخا
 . امك ثيبخ ركام طاخل ام اف كيف دسسفي ىىذلاو نايصخغلاو ءاسلاكف اثننإلال هس اقيق 5 7

 علصلاو عرقلا فانصاضعب يف وكب امك هكةلاك | ةئيدر ح ورفل اصاو بلعثلا ءادو ةيمحلا ءاد يف

 ةظفاح ةيودا رملاو حلم لاو , مبلل هنهدو امو هو هبحتاو كا اوعشلل ةلا كل يا هتجاعمرسعت

 ردد اذا قياقشلا قرر فرؤو و ناتكلا ةشيشح ةقارحو ناشوايسربلاو او نيكطصملا ن نه دوربتصا و
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 راك

 ظ 00 7 واب ساس يد 7-5 رم نوكتلا نم ماقول يقاتل ضربا

 تاقث' اءاد ١

 318 7 00 [ضيازعبسمل 0 0 دوي 34 8 1 9 لاق

 5 ناشوايسرباضباو هب ىلطبو الواعوملا كل ديو ةيلاغ لثمب ج زميو دوسي ل ,يحلق ةرعم ف

 ( مناع

لا طق ةابانامول ا بيس
ْ 0 بيوصل سنس 0 ت

 

 0 همست مس امستسلسلل دل تكسي بسسس سسسسل سس 7س مس : تسسس مس ميسم
 ك0 تكتتخ دهس اءهسسهددلسسسلا

 سمسم تس سصسسو تيس يسم تصمم ممسسستسسم تسسلم سس

 حس مس سس مس هدب مشل 001 كاش ل 0 تب ةيمالسودتو تا اس

 مسيل بسسس سس 2 تش 5 ا 2555
 امس شسسنسسلل انا املا 020

 اة ا العلا عدلا ل محا

 هلل يسيل مممسسسلل ةسسسلل_ سلسل 0 ل تسج ا تست رونا رنا قل فلا

 اوربا

 ممم سس تسسيصسمل تيسسمتمل تسيسس

 ْإ حج ل لطي ةقرح# اين ةلاواةرسكر ”رامسلارف ةأج ل يهرعشللةتبنملا ةيودإلاج العلا *«بلعتلاو
 متل للص لمسح

 ش ا :نهدلاب نيلطتو قد“ قئاجت تودبلا ف نوكلا م يس

 تمس مسسسسسلل سسسسل سستلا مسام يصمم سمسم يسيسسمم تيويممسما

 ' ةيحللا تبني تيزلاب موصينلا دامرو سمو هرنع ةيسرافلاباهل لاقي ينلا يه ةياظنلاو
 ْ ظ ْ 7, 0 ١ 000 :مشلاد 8 ار كادشأ او

 تكتل تخل سل سس سس سس

 1 2222 2 22 ا ا تل ا ل سس سس سس سسم

 ناظيو ةافلخرشع ةسمخوءادقتساريغب ةقرمرمتلا ىون نم لاتثماهيلا مضي مقوس نانو

 ش دنكو حيرارذو نذالو قرح« ق دندو موصيقلاد اهراضي او درو نهد
 ا ناب نه ديف ىلغي

بحل سفر تلارزبو سآلا ب حو
9 لعب عزو هليبرلا مح هللا عملو دوسي لو وتحب .اليلق قر

 ظ 

 )8 نوك : يا سرا رمش اسوه بلعتلاء ءاد نا ملعا يحل ماين يي هاعتلا+ اءاد لاق
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 ديلا غللاهعنمو اهل الكا اه دسفيفرعشلا لوص !تبانم يفو دلجي! ىف انكتسم عي در اطلخ هببس

 نيالا هاب اجملا أذ 00 ةرفلاو اريثكب لاعتلل هضورعل باعتلا ءاد يسر اهنع
 طرمين ام هنت قرفلا لبق هرعلل تطرق امك ع وج يح هيفرثتنيامنا

 جنراعتلاى اء تباسنا ١ ذا ةيعلاب اهييش ةلمجعلابو ايوتلماجوعم نوكي ةيعلا ءا د ينرعشلا

 6 1 يي هدد ا
 مهمين تعي سملل يسسيططل سل سيحل مككسيلل سيل سس ا ميسم سس همس مشلسللا مديسسسللا 2 مساس لل مدلل ممم سي سس اب ل ياس ا سس لا

 ك0 اا : 0
 دلجلار شن كقند دي ةيسلا ءا و يف هناب بلعتلاءادو ب ةيسل اءاد | نب قرفيو الذ الاو ةعرسب ارب

 ددافلا طلخلا ع 2 0 --- تل ناو 2

 تي ع ع ا ستسل (ش وقس و ىلع ع 0 كح مع 1 و نك ع كا بى كشس  اعقلا مهمل

 كىش الامهج الع قار 3 هه رسل الس ؛ايسفاثلاو

 ةيتاللا 01 ١ يسم تا ع ١! ادح

 الوا انتل اه دعب و نذكحل دلك لبق هعفنب مامعلاو لئذغا اذه ناف ءاغصو ةقر عم

 كلز ةداملاب جوا نادصفلابو ا هل ةجرخملا ةيو الاب لع افلا طاخل ا نع ندبلا غ ارفتساب

 ينروك ذموهاممرغارغلاو تاقوشنلاو تاطوعسلا نم هتفرع امب هنع سأرلا غ ارفتساب مث

 ةجارخاب هيف عب امعاهتيقنتو ةدلئعل !ىلع تعكر ؛لصف لصف بتسح#) : سأر أرلاةيقنت باب

 ةيودالا نايف فكشالو ةجسار ةقيدر ةيفيكةداجلا بسشكت الكل لذ يف لييعتستو هليلدت واهتم

 نوعا غلبي الاليلحت ةلاحمو ةطغنم نوكت نا بجي دوم امدطلا عضوم ا نم ةغرفتسملا

 هلل لجاعلا ف ناك اورعشلا طوقسلاببس لجل !ىف نوكياف افج.دلجلا ديفيف نيخسنل ةدشل

 تردك همه دبال يذلا بابلا اذه يف لصاوهو ايسؤاثل مايو وقاراح ناكن او بملعثلا ءاددمهذي نا
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 ةيعبض 9 ةيودا

 ف

 ةدوعج طارفا

 رددلا

 جالعلا

 ةققرم هيو نأ

 ' ملل )

 5 دوج واهب قري د ايل : وةيلع بلغت 0 ا قديعلا ناه دالاب 0-39

0 

 . هيلعىوتايذلاو ثيدعلا

 : ١ .هيىلط روف دنع ع 0و هجارمزتكي) هردقل لقينا ىوقلا يح نمو فيعض 0

 :ىذلا نويبوفل أ اد أوق 8 ةيعضوملا لد و دالا ضي أ لات مث كي : عفت ك أ نفيعضل | قح نذو

 ./ ايسفاثلا ةددب ونوناقلا ىف ريبدتلا ن مع (كاليطفا 07 ىئادرب دد نيس 8 قوف ةياع تاي مل

 كفا واحس !١تفزلاب : 0 رد لدرخل او فرحأ م ذ غلاب ديج بيجعدذاف
 هدنعا نمر ءشلا علطر هقلا 8 زطاذاذ ةنعلا 9 776 اقف وهب طفنيع وثيلا نبل أو اراغ اهلا | نهدباتو دسم

 , -نينلا قر وو قرا قدنبلاو لدرغلا لقا ظرا ةؤ رهو ةرح# ملغل ارعبور أفلا ليز اضياو

 ةلمعتسملا ناهدالا لضفاوروثلا ةرارماهيف عقيدفو نارطفلاو ناريمامو قورعو شدنكو
 ش .يوق حوطل «قنعا عام اصوصخو بدلا مه ثموحشلا لضفاو عورخأأ نةهدور اغلا نهد هيف

 ١ :امهيا ضيب أوأ دوساىق ب رخو يد تيربك نالاقتم دح او لكن مراغلا نهدايسفات نويبرف

 سلول اذا عماجلا قاراطيب نب لاف 5 افكلارادقم عمشب ىو ربق 0 د ددحأو لكم ناك
1 

 0 ل ا هك ا
 ملسحس ات تب .م-ل ل سه شله ا هه مهنم ا هاهم ا ه٠ 148 3-لل-ل 7 سسسسلسلسل ا م لس

 | سس سس سس ميسا هه سس دلل ا د ١ دب اسس شيتا” سمحْْنْشُش سسنش٠ش٠بش ببحيحب تتش” دي - مشمس سن اش سس شاش نسل سا

 ك0 ةسسشسساد اه يش دش لسد م ا 67 ات-لل سسسلس ب ا ا + 1 فل هس ممسب-ا يا: بسلا

 0 طقر ئمطغل يسم 3 اقوم

 عراكالاب ا فام عيمجو فالخلا قرو باعل كلذ ممطر يتاادكوب ندد يف

 ؟يذاذاو هقر 94د اواخاذ اذاو ق قروب روبلارعشملاةةقرملا ةيودالا رعشلادعجأ بنمللاو ةوغر رعشلل 00

 00 تاليا ا وزمن ونرعشلل ةقلاح علا ةيو الا *اقيقر 07 ىلع 1ء
 مة رن ريحا م51

 ١ 0 م ءالاب هذي لو لوتح نهد يف ءاملا خبط مئار ار مرركو ءاملا فما هبرو نا تاو

ودعب دمضيو درا راح ءاميف سلع كدر ىف دافي اهلبق لمعتسيف 3
 ”لدنضودوورزو ن سدعب

 ولعب
 نيطلاوا: 0 ]قريد ةرونلا ةعت ار عطقيا او جا دفيسالامهرم يب ىلا ميتحلا رواد



 2 و ل5545 7 2 2 ا ا

 لكم لكك 07 مس لقط ع ةستلا ل ل تسسلم سس

 0 2222-5-5 6 ههاننو لاقل

 0 كساب ولد ذغأو ,اانحس - 6 010 5 ا

 - ا منضاراخلاو ١ يتق 1 0

 ممسم سما تسمم تسيسسمسملا تيس سس مسلس سس يستسلم سستم تسسلم تسمم ا 3 ل و اسوس ال ل ع يال حمم ماا

 اجر 7 ا 0 0 ماه )ا ك "ك 0

 بانا قوش ةَْبيَصلا ىلارعشلا ل ام ةيكاملا ىلاذخا اذافدوسا نوك وكيرعشل اناف

 لاوس الاوه ريل 0 مي نوناقلا نهم لوالا

 ناك اذارعشلا ىل ارئاضلاءاذغلا مزلب يمذلا جركتلاوه سونيلاج دنعو مفلبلا نول يلا

 ةقيقعلا يف امهتدجو نيلوقلا تلم اتاذاو ماسملا ىف هذوفنةدم ةكرحلا عيطب ناكوادراب

 روصت يهو ةدحاو جركنملا نيا يا كا وردا نول ضايب يف ةاعلا ناف نيب بر اقتم

 هذه يبا ىعيبطلا ىلا يهو خسننلا ضابئفذو نيلوا يعيبطلا ىلا ثا اذهو ةرارعلا

 هن يا طحلا ىلذ اب تل اشاو ىعيبطلا ىلا ةلمسملا

 ا .را يأر وهو مغلبلا ن نول ىلا ةلاحتس ييمالاو | سونيل كي را اذغلا

 ىلا د د ىلا ضو كت نشر قريبا افا ا ويا الام
 6 ل ء 9 280 ض ارهالا بيقع نوكبي اذهو

 مس لا هااااهخهغهععهي دش هلي يبي سس مسبب متحمس سس | لح تضخم

ك . 5-5 8
 باتل نسبا ةدحا ل د ل

 لعن 6 د ه دأ
55-7 

 رعشلا ققشن

 ١ث ال اوطم
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 د يو

 ا 0 هو ل رعلو سمر ل 0 ىلع ع ا

 | ١ ره دورزينوشللا | نه دو طسقلا نهدو مامعل !لخدي مث تاع اس عبرا نارطقلاب "ابرعشلا غل 5

 | قير اتابنلابةئطبللا» شالا زسشل لاف ببعلابئ 00 2
 0 حاري اضبا نقعلابو ماعطلا ىاع عوقلاب مصوصخو تقو لك يمغلبلا طلغأ غ ارفثسا

 7 ةنيصلا ةيذغالا لامعتسا عم اهركذن يتلا ةبيشملا ةيودالاو ىنيجاعلا لمعتسي مث داعيو

 تايبكملاو ٍانجطلاو المل لف نينمدومتت# م دهنتم هاوتوام سنَح نص لادتعابرسوميكلا
0 

 : رزالالل لممتسي نا !دجاملر جار ناك نسجت ونئارتل 0000 ايوشللاو

 ' راصتقالاو قيرلا ىلع اصوصخو يبرملاو ممءاوكلاو لب اودل او لفلفلاو لدرخألثمةرامجبلا

 ! ” الاو ةبطرلا لوقبلاو هكاوفلا بانتجاو فرص ليات بارش ىلع
 عامجلاوطر 1ك ةليار كسل او رعشلا قثن وريثكلا دصفل !وريِثَحْلا الل ترشو  ديصفلا وطير

 | كليب َّ ار يسفنلا نا ف ىيمسايلا هدو درو ٠ اء هد ر وفاكلا 0 :

 ظ 00 هلاك ول لثوف بيشلاب ع ئابتو مغابلا ةد 0 و اعملا اما

 7 ىلذك ور هعل ار نول اب ابقلا ظفد امي راذه نآف اعابو اكول ةيلع ى 0

 م 07
 0 010 ةيف نوكي ناهنهربخو ثب غاب نوجغم لاو 5200 لكلا تالفيرطالا

 نمسلاب طاخي ءزج قص هنعج رخ يتسملا,دالبل !!لسعءزجدحاو لكم امد اوال ش

 7 0١ درارثارت مودال 3 أمر تفقد داليلف اللا لي را لين وأ ددح قل ةاذهو 0 نايفعل 8 نجختو

 7 هلا ظناح 7-0 اذالا مول . يىنوق ق ايرتلاو يروق سوطي دورت او يوقاد درتنالاو

 ١ 1 جم 00 جداد دوس ميله دخوي ديح ل دعو .وج*» ةفص#» اهلكأ ديتعااذ اةوقلاو

 ذخّوي نأ برجملاديجل نمو لفي رْط ااهنمذخّويرك دملاو د داما اح لفلفراد لدب نوكيدقو

 ىلب اعلا يلباهل 0 ذخوي يل ادي ةاشتسا 3 أوس ءارج !لفلفر ١ 7 يلباكم ليله ليبجعأز

 1 سم سس مسسسم



 (م15)

 لفنرق لفلنر اد ليبجنز مهار د ةسمخ نوقيراغ مه ارد ةعبرا دي دل أ بخ امهر د نورشد
 برشا ناو ةلهاك ةنس تابيشملا ذه لوانتي نا بجي و لدعتسيو لسعلاب نجعي ةثلث ةثلث

 و ءاذغلا - 0 خصل لح ١ اهيلعر ميص ن يج اعملا ب اةحا كاش د

 ا ا رم 11 ل عال ان زي( نا سا ا 2 ا اة تشتم طش هللا كك م

 2001011 و سووا يو ا لا تسسسلل ش-سللا ميرو م

 اسد 0 0 لد ا 0 ّظ 0 !نيلفلوا

 مسيل يسيل سس سس ميسم سنس مسيو

 نورشع درتي سل اخو و 5 يفتي انتج ددعب قرك< صضخغا 55 :باثاددوسةدوسيرخ آ«ادج روس 0

 مم لم سصسييمسسع مس جلل

 ءارسحلا اما تا نورسملاضيششلا لاق هه كدي لاق ردن اعل نا اه ض1 مور امهر د

 تادادءعتسا فالتخا بسحب امهات ب 1 اتخق عس املا هيلع همعت 0 ذلا لال اوهفةمسولاو

 اموهخه دحأو او ىلع كملع نواربصيو ءاضاو مك داو ةوسو !اب هنو 3 وت در مثءانأ و نو و دبيور وعشلا

 الا
 يلع هرصتقي نم نا عنو امهنيي ع ءملجع) نسا 5 09 هو وه دوج اوهفربصاملكو ر دق هلاربص ءابدع

 د كيلاني هللا !ذاهيانوطت نلوضر 9 ةمسولا 0 نب مدهيممو هريةشتب ىىضربو

 ىلا اهغبص نكل 00 كل ياناس واسدوطن دشا اهنكلابضخ عرسا

 عنمو أ دج دوسأ لفغن هنوف مهر د َْك ٠ زو باضخ أى لعجاذاو هيف نآس راعر كفا يرغول

 وهاي كل أو عضوملا أذه يف فل فانأب هدرو !ىنلا ةهسنلا رث كن بعب لافمن غا 0 ١نع هل 1

 ايلوملك نيطوايزو وخلو أ لوكا | نيطلالو 1 اي رادرالاو ةرونلا نم ذختمل اء !ذد دعت روجشم

 ليعسيو اف | نجع ءاملاب نج 7 عل ءاوسءاود ا نسأر 1 ري / : 50030 نه تش ن دط ياو ||

 ٠ 2 ١  8ا 5 9 5 يأ ٠
 8و ناك ناو سرادرملا قحس ةدشرمالا فكر التم اني قالسلا قروب لواغيو [0

 ابدرق مد نإ ابيج اول نم نكح اوهف ةيفامهسمشتوااههخبطري ركب ةذوخاملا وسوم و

 لسا نرملا نطو ةمشولا دو هانحلا: نم تحوي اشيا ةبوطر هيلع ظفحتو تاعاس اكس نم

.- | 
 ءاريتكلاو مطل بشلاو 6 ورع مصلح داتا هل 0-0

 يسيل سل مسج بي جي حس م سس م 2 سس سم سطل مع مم

 تت ادوسم قى



 كاع ١ لاوحا

 تل ذ ادع -رلا بارشلاو

 ممسسسساب سس يسال سس ميسا سس يسم

 يذلااماو خبشلا لاق اذغلا هيلا لصبالف غ امال رم طفوا يناخدلار اخبلاوه يذلا
 1 اهتلقل ىلذو ةعلصلا ن 2 )!ةدام: روصقل ثدح# علصلا| 0( اف عمل دل اكف ةعببم .طلا قيرط نع

 نم نم ًاطنلاوا ا كتم وفل | غامدلاى حلا ةسيالف يا هيقسيالد ايودفلا ماسالا دامع غ 5 دلا
 و 000-00 0 ع

 همس مس تس

 حج سس بسسس لتصل سس يس سس ا _ سس ةميشسسل ميس مسيل
 ل

 ” رشا يتلا ام ضالاو 0 ىنعرعشل أن ادقن

 "نا كلل "ايد يف لبق ةتبنالاةيودالا لامعتسا مث : مامحل لا دبا نا حاف ور هدو سامر

ءالا ناو» غادصالا دنع ثدحتالو 5-1 أرلا ىلاعا ين ث د: علدل |نا يف ةلعلا ةيبطلا
 يلا

 ْ 1 ةيلاعلاضرالا ىل ذىلع ليلدل اوءاذغلاو ةبوطرلا ةريثكةيدن لفاسالاو ةلياذاهيف ةبوطرلا

 رعش يفديزتو نافجالاو بدهلاو سأرلارعش ناصتن بجوت عامجنا ةرثك ناملعاو اذهةىودنملاو
 نارا دكر ل وكتب ءيبطوه امهنمرعشلا نال ك'ذو ندبلا عيمجر شو ةيحللا

 / ةيلعالاةرارحلا وق 000 د ,ةيسللاو عيبط ريغوه ام هنمو نا ةجاآلاو

 د و ددزتو ةيلصالا ةرارحلا ىعضت عامجلا 1 ار هلال ا ورقوم هىناثااو

 اشم سس ا اساس سس سس

 هنا ج راخ نع'حاو 'اورالا كرو م دل قفريام لكن وللا ىفالواو ,داجلا 1لاوحا ىف لاق

ا ا وب ةناب اما كلذ اذوةراضن راضنواقئور نوللا لعجي
 00 71 

 هناؤرسبلا كلذكو ج راخ > لو )| امر جثم ام ند داوي هن ان رتل, للنحل 1

 : ميدقلا هنول ل يل! ذوعب نإ ديريف نيهتانلا قم هنول مم نمو خيش 1 لاو ةةيزيرغةرارح ديزي

 مداع قني هناباصاو د 0 د 000 0

 : اا الا ا ار 11 1 ل ول ىلا ع ار 1| نر ا[ 11

0 0
 : . لفت يااا نمر ىا 02 

 ىلذك و ساد / ةلوبءاوطل اعتب رسال ءايشالا ىل ارظنل اور رو رست لاو جزل و تضخ "ىلذ: َز

 دان د ت6 يشي عر ا ل نا مس
 : 7 1١

600010-00-51“ 
0-7-0 

 هدو

 1 6 ندد نس دق

 : ودي دخل يي تا 1 تينا حي حيبجتا
 2 و 3



 يف اا

  مسسسسابب تسال تسييس سس دعا 2مل بيدا اهلعدعنعسلس د - ع 2س دبر_0ء.دطعس كده لد ع هدد ةددظهاطج+لا_ريهدهغهلسببس

 الا ةراعنو لامن او كتر ر قرم اييوطساب) نقار وشتوا ركلات
 ليهتسير لا ولسلارولاواشنلاو جملا رزب قيقدو عرقا تلج ءالوزيو ةرشمل ماظعلاو
 بكرم ا نمو جيبشل | 3 :عبطبل اءامب نوجعملا ن انشالاب هجولا لسغو ةعومجم و ةدرفم
 هنمذخأ ل اشن ص.حرشقملا مطب ! اواو لجغلار زب سمرت هنسركرشقم نلفاب ديج لوف

 ويعشلا قيت دو ىلقابلا قيقد نم ذخّؤي ديِج هجولل لوسغ ىنعي ةديجةرمغ لوسف

 اراهن لسغيواليل نيلطب غبصي امر دق ناوفعز نازح نبطبلا بخ زج ىوصن دح او لكى م

 قيقدو غمصلاو ءاريثكلاو رولا ذخّؤب لرخا * ةوبحنو جسفنلا جدبطو ع رو جيبطب بطب

 هيذ لعجب مث عيمجل ا ىفكي ءام يف يبرغلا ب اذو ءاوس ءازجا كمسلا يرغواسريالاو ىلفابلا

 لسعلا عم هاوخنانلاو قروبلاو لصبلاو سوبلبلاةيوق ةيلجت يلجياممو ءالط نخب و ةيودالا

 سجرنلا لصاو بضلاءرخو ةيقنتلا ةديدش ةبطرلا ةعيملاو جنوبابلا نهدو قشالاو

 قست ينيل قرم ةهوفج انا كلذ ىوكي تمم محلاو شربلا شسنلاو فلكل لق
 لئام نول نمي 'هنم نا امن دلجل ىلا ماكحشو هنول يود ةياناتتجا دلجلاا لخاد مدلا
 اناكم ذخأي يىذلا ياي خطللاو شريلاوهف داوسلا ىلا ناك امو شمنلاوهفةرمحلا ىلا

 ممم م ل حيييل نسا حيييل ا با حب سلا

 هذهو شربلا بح اصو ممن | ضعب ينو اريثكح هاتفش ققشتي شدنلا بحاصو ىلك عسوا

 طاخلا ىلع الا د ناكف داوسلا ىلا لليمي يذلاوه شربلاو هجازه سبيل هلوقل نئلوا ةريخالا
 مدينتي _ سسسسساسا مك ه2 ااا

 ملل شلل سسسيصسسللل سم سم ا سم مم م بسبب مبا بسم صسبا”ب7 تس تيسسسشس شيت شا شنت مس -ف

 نوللاب ةرضملا ءايشالا لاق مث نوللا نيسح" يف ةروكذملاةءالجلا هيو دالا لامعتساو ج ازملا
 همت يي يسييبيب همس ل _ نيس حييل حي بمملل  سمل  شييسم  سشينينللل حم حنين حنين حييل حبيب شيلا حمس صبي سس

 3و

 نرخا

 الع



 صراو قهب

 مسن يسم 35

 نم

 1 ا ل دكر ابره ناومكلا و نيلظلاو نا !تاليك الل عمودكأرلا
 00 امام او طنلا لبدمش ةرثكو 6 : نانلاو نولل ارفصي ر يثك 164 اا ويك

ع نال - هاون اثآو
ولا هه ضلار نأ 00- 5 

 اي 85 ه

 ١ : 0 1 ْ لاو 5 8-5 نوفل 3

 عاقيربصلاو نورطنل اوردنك ىل نكورضخلا ثا قبلا 3 عر دوو

 ' ككوناي ناجي اهيا نذاللاو مطباا كلعب ك انكي اسلي نيم نسف الاو ةينا 2 ” دأب !| اراثآلا 1
 ا ا 0 ل ل ل م ل ست سس سس م حصا

 ' نادوسالاو ناضيبالا صردلا ١١ ,قيبلا لاق !تيادلط نؤيطعابم ماير املاءاونضالا زب راع
 0 ا نابل لطف دوب عيرلا؟ ١ سسسل ختم -ل ل سس

 هسسسسسسسم سس ل تسسسشبب ب حمس مسلس

 . خل سيل دلجلا مس يف قعهبلا نا نيضيب الا صربلاو اة و ييلاذ نيب قرف هلا

 ا 1 و نئلاع )لولا هدا ادراك امكن ١ناف ذ مضهلا فعض امهل ةلوطلو قوته هيف عفا !دلاو

 1 ايما ا ناو دلجلا فن يقهبلا نايقيفحلا ضيب الا ضربلاو نيقهبلا ندب قرفلا خب .شلآ لاق
 ١ لعف وعض ىلذ عيمج يف ماع ءلا ببسلاو را ظعلا ىلا ىحللاو دلل ىف فان صرب لاو ادج ليلقف

 ىلاثعف دف وق | ةعفادل اةوقلا اوقر ١ نيقهبلاة دانه نأ ك1 شقا 1 امث بشت ال تح ةريغم ا

 'نطابلاىةداملا يبا تنكس ةفيعض ةعفادلا ةوقلاو ظلغ 8 نال ١ثناكن يصرب هلا فو ح لأ

 ىناعلا ذه تفرع دقو ةيبشت ىن دملو قاصتلا ةدايز ناكف هيف تذفنام جازه ثدسفأو

 'اهعبط ىلا اهيلا عوج يذلا رانك تنال 0 00 - ئوقلا باب يف

 ٠ ةنارفو حالك ىلا ةدسافل ١ ةدالا 5 < كليم جازملا حرا امك انهم ا
 حسم سس هه

 ْ انغبيأالا الا قهبلا ى انضم“ قرم ياعسل ا« يوسلا ييتهبلا ف !اووكلدلازورولا ةيبسلاكايبمأو
 كو ل كولا كام ل ةفااطفلا هتدسبسل

 قهبلا هو ل دالوءاب قلاب نو ١ هت اا هووثلو ةنوشخو سيلفت ةءم ضرعي دوسالا صربل ا ناف

 ئيشلا لاقءادو اكرام نم دوسالا ةدامو مغلبلا نم رم ضيبالا ةدامووتنلا الو سيلفتلا دوسالا

 ظ 90000 .ب قرتلاوين لك ملا اماو ةرما لكشب الف دوسالا قهبلا م اما ةمالعلا



 (هجم)
 ضو! ىلع تبينيرعشلا نا امهنيب قرغلا َن هوي درلا صربلا نيو ه ضيبالا قهبل اوه ض1

 2 ا ع يح صرب ١١ ىلع تبني ورفشاو اناس! وكل

 اضد اوا ضخ أ ملت هذأ ال | حدولل كلذ ناك اميوو ندبلاداجرُت اس نم ضفخا ى يك انف 0 :

 أربيالاذهو هيث ام ةبوطو:ل ل ا نه جرخارب الابر رغلا ناف

 ةيوقلا تاخوبطلا ىلذكوا دد أ اغول نيك ع اد اكد وق وقلا ةيودالابةداملا غارمتسا جالعلا لاق

 حالص او جازملا لي دعتو نمل ١ ىلا يفاةووكذا لل 3 7 قهبلل 0 مث ةبسانملا

 هةسشسس-ل اسس ممل مش سس سس سا يب رص يول 248 < 2-022 0

 ةذهو ةميظعلا صاوخلا ن مادهو ديس لو !! ضيب الا صربلا 8 1 ناجن دابلا . نهدو مضهلا

 ىغصي مث هنوأو هتوف نول الي ءامل ا ىف خبطيور ًاغيصلا ناج ناَبلآ د حدي ناوهو هنكست

 0 0 فضاصتم وح ١ لوثح قيتع ويشمل 2 ءاملا
 اننا لأ لذ را ه1 1 مس سل

 مسلل ملل حلل سا ل ب يي _ حا

 مع نبا ملعت تنوي أ 0 0

 ليلا م لدرخ لاو فرعلا لثموه .ر:ةقريجملانإ اومللاو دوس الا! طلخن ىف ىندبلا ةيقنث دعب

 دلفي هولا عماد >5 درا ير 75 1 ١ . مد ذغ الاب !١فزوفلا) كاع 07101 : سا 1
 بابلعو 1ع وقنوا ضيبلاس فدا هجولا ىلطي دربلاو ءمرلا ٠ 7 سوما اويث اذ 0 ىنوللا ظفح

 ىنرديخف قرعوأان ع ا مع طبالانئنو قامذلا ١ لاق اة ا | ض اي 11 ك در فلا 1 كي ىدع يسلازيخلا

 ةنحدالاو ةردع : ”الا مكا اردلم ماسلا لقد ذاكر بسوجدسل لكلا ه ضر لاو هيل !!لمضريخ' 7-1 اذىل 3 كو 0

 فعلا طاغلا م مار دبل خور ةماملا جالخلا رق صضيد ]| من ةكرخو . عامجل ١4 كح دنع ةكرما

 حل ا  سسسلالل لليس مم سس سس

 ىلدتلا عل هس < م عابو بلا 0 ديحدسل

 - ا ل

 دش 6 مد تس لبس ملل د اا ا وك اك ا ل و

 د بول 2 1 نء«.دلوتب لمتل اة درج ---- 0000 1 6 30



 جالع ءابوق :

 او ةيعضومةيو دا

 تمس سخسما سصص٠سل تصمم ماما دهس سس تمت تيتا هلال _- تينملا .سسسلو تيصيصسمسوب مس يصمم صصص تصل تسسلم سسيستسل

 0 ل 1 ا د كا ايزو يود 20

 ةهمسسللا مسمع مسسسسلل اذا ارام اق هلا كا ١> ردات ممسسسسا 1 ل # ا م

 اال جلل ا” ب مدييملا سجد سس سس ا

 سحسلاسشلل سسلاسسل ا سسسل_ جبل سل سس سس شنت: )ب حمل سس  -تظ2_سللسسلللا

 0 00 ل ودم

 نىلا جيتا ام !اميرو تيزلاب أ ةعومج#و و ةدرغم لمعتست مطرقلا نه: ه دو ناتك انكلا ةشيشح قروو
 !اننلع را ءاضعال نع دع 0 يغبنيو دسافم بجويوادج م اسملادسي هنال حي دروه وهو قبب اولا

 كد ذا ا 1 ها قل لاق
 )7 11 اسر اورو مدس مهما حست مسسسس- عه سيسي سس سس

 ' قر م كف عس 0س ع كابالا 0 10 يف قريع

 اروثب أ دتبي ةفعسلاو 07 زلا باوبا يفركذت اهنا بذكلارثكا يف ةداع ءأا ترج دقو ٌديحرف لا

 امترو ةرمح ىلا نوكتو ةشيركشذ ا> ورق حرقنن مث عضاوم 8 يف ةقرفمم ةيفخ كوكس

 0 هبل |ببس و ةسر و هي ابوق تادكا امبرو ةبطر ةفعسوا اجالريش نومسيو اديدد تليس

 رشي وامرو امرو ظيلغلا سبتحبف همي دراضيا ةظيلغ طالخاو مدلاطلاخ هلاكا ةداح ةثيدر ةبوطر

 داجلا ىلا عقديف ةفيرح ةبوطر طلاخي ريثكح ىبوادوس طلخ اهنم سبايلا ببسو قيقرلا .٠

 ةيوادوس حورقن مطبلااماو ةئيدرلا ةفعسلا سنج نموهف ةيخابلا اماو لكحأبو دسفيف

 ءادوقلافف لاف مئاهجالع نم اهجحالع برقيو [هنيعب ىلاو دلا ةداص سنج نم قاسلاىف رهان

 5-3532 هَل | ةفعسل ١ كل وجيف عل 0 00 00

 صح صصص تسسسسسسل ا ت  تشسسلل مسا سس طفلا ١١ أملا يح



 هين 10

 لوزهملا مد نوكيا هلو ل 0 لأ م لاك ةلمعتست الف ةعيبطلا ا ١ مدلاةلقهببس

 ةذرصتملا ةوفل اى عضل |ايظارمم كرها نكحي ملاذا ىل ذورثكا عامجلا ى قلعدت هتر دقورثكأ

 هيف فرصتلا ىلع ةوقلا ىوقتالذ م نلا ةرثكلو رالطتشا زمالاكا اا أذا ةظوليللاغلا

 لاسطلا ربك ذا امكاهج ازمة داضمل دبكلا ىف ةرارضاو :ريثكلاامدلا اصتعار لابطلا ةيسا را

 ا ىلا لصب الفار يثك سولبكلا ف نبطا نم بلست يا دراولا طخ نادي دارا

 لاو الا ندد 0 ىكللختلا ةرددو م يطل علل ع رعي امكءاذغلا قرط قبضلو ا

 اليا را ب قيغ ,لا طاخلا غرفتسيو جازملا لدعيجال العل هدا ضارقللاو

 كرش كلاتلاب تف ارطالاو ندبلا عيمج يف ينلا ياةبذاجلا ىوقلا ىوقتو اه بفاس الا
 تا تت اا سس سس اا سس

 صاخو ضع نيمست ددوأ ن نأ ضاخ ضع .وا هلك دبلا تفزلاب ىلطي دقو نه دلاب اصوصخو مونل ولا

 ه-لسبددهلبهظهشغشغهغشغظغٌظً دا ء+هظهدبظهشغ لمد اا هه د لعددسللب

 ُطب ار ئلاوضعلان نويمست يف ينتخ ااميروةدقعيو ى اطملاو ضعلا ىلذ ١ ىلا مدلا ب ذجبى لذو

 هئيمست دارطاوض ةمدلا ىلا دل ىىلذو وينال !ءاذفلا دورو 0 ا (ئلاةيجلا

 نمسيف للحتلا هلا هيفرثكي ال ىنح لازهلا بحاص يما اعدل محا وقت دعب كلذو

 بارشلاو درابلا» ءالأ د فديو عاطلا مف اركشواو ن 0 نسل و ذكر لآ ىف لدعيو عرفي كلذكو

 يلقملا مع اللا فرازازوعلا اوس ارهلاك ةيوقل وقل ةيذغالاب لو ذغيوافش هوهشرفم أطوبو ثيدعلا

 ايومحم ده ا 31و مياعرصتقي مصتقي الو نبللابزرالاو الاو خوبطملا فالخخب انيتمام دلو ندلوي ؛ هنال يموشملاو

 بقع مارشل يووم مورس وكبر اسال اال ا رجلا
 ا |اهنعزرتحبلفو دسل اهنم فاخي نكلهنيمسن طرفا كاولكالا

 همس تيس .تسسسس . تسسسسسس سنننبب _ هس تشتت مه دش شيد سعه ممل تسسلم تسلل تيس

 ا را ام لطم ككل تلال هس ممسسلل سس مس سس سلا

0 

 الع
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او حالاو بلاك تار دغطاب كلذو
نيل دزعملل ءاود ةيصاشلاب لفت ةيو د

 . رب نييتتحو 
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 ةزوجلاك 0 ديبو سعي وسخ و ف دد ردونصلا ببحو أدهشو دو قاسفو ءارضحلا بعت 6 ديو

 همست بسسس سس سس يس سسسشن2نب بمال
 مسمع مسلم مس مسسسم سس سس مس

 , اه دعل لمعتسا انا [ضوصخ هن وللاو ١ هك و و نرمسبت ةرشع نأ أ ةسمخ نم م ول يك ك جيو

 رشقمص شأمو امو: زراو ةطاحوريعشو ن 1 7-2 ,مايف ع 0 ع ت>#1*بارش تل أن دك

 همس تيسصمص  مسسسسللا سس سسسسلل تمس يسم سم تسمم ميسيسسم
 م يش

 ودار يتلف هيله فاضيو لواغي وا زيلااهملتص اهبلا فاضيو اره ١ لئنح ريثك ءا + ين خاب

 م-كليلسسل يللا سس
 د

 1 ةوزولوزو>و جو ءارضخلا ةبحو ملا دهشو

 حلشصسسللنسل ديننا دممحسسل مييس تمس هيب ةسسساب سيسسسللل سس ه-مسسسل عادل

 1 | نم ملزلا ببخو ضيبأ نمهبو نومك 0 ءرج قوصن دحاو 8 9

 هش تت ل احسلللا
 هك د ص 100 ص ا سس تسمم سل سما

 نبللاب نوجعمل وجع اريحلاو ةج بركس 0 دلك هنم لمعتست ع مح اعبر ا ازول نهد
 نسي مممسم تميس مسلم ملسسم

 ١ بيبز كيف بقر دق دة اهيلع عضو ه دقر دذ يف ل ىلغت اذللا لوصا ادح م ةعرسب نوفي اممو دبج

 ةطهبو 701 اة 0 58 ةملابأ رت ناف مجم يعلا عوزضرابك
 جحش ل سلال” ممل تسلا سل تس سيسبب سبب بسسس سسسشن بيل 1 1 ا اذ م

 0 م ف بومص ف :ل1نا دبالاو هلاوز عرسي نكجل م مايا لكعمس يف نمسيف لك

 .انيتلاو نم اف يعل مك يلا ا و هعمل
 همسي عصي ا تسلل تسمن سنن سنن يسم سس اي مسالا

 ٍ؛ 08 ِي 277 ,ادبالا لبقاو 5 ام دضل ليوط نامز ىففن ليو طن هز يف ترمض

 00 1 رس م ندا دم سسلاارت لاف
 رطخ ىلع امسلا ىلعي مهو دسفيفرب دملا ميسنلا 0 ةوةيزيرغلا ةرارحلاو -ورلايا

 اتسم سم سل سل يستسلم يمسسسمسل مسسسسسل يسمو سال سس سس اا اسما سس

 اعلا, اوا غامدلا اما فيواجنلاذحا نبل ١مدلاب أايصنا واةتغب لئاف : قرع عرا دصنأ نم

 مسي سس ميس يس سلا سس سس سس سس رس نر سل يم سل ل متت مما نوي سس م

 . ىنمسلاو ةكرسلا دزعاصوصخو 5 7 ناقفخو س سنا طيس ينشد نعل امار 0 و 0 كا

 مدلاة بلغ ببسبو نيمسلاو | * كلة رع كل ارا ادراب نوكيو رثكالا ىف ةقلخ نوكي يذلا

 0 للعالو عوج ١ عيلعوبطياللسنلا ليلق قلق 2-01 اا

 مهُت [ضءازَع !!كصن ةيودال اداكت الواليلقاليلق نو هكي هك اضءا فارطا نئلا تابوط هرلا لوضو نال

 اه برص اغلب يل 000 50 جالعلاى لا نوجاتعي ىلذلي ةغلكو ةدم لوطبالاةيل آلا

 .شاختخ 0 ةلقيرزبوربونصلا ب



 | حم مت م ان م خس نرخ مي دع ل١٠ اق هزاع ندا اضخ 120 ا ل

 ا هلا 00 ويحل 1 رمساوكل !هكلا ىلع ية فالس ةراصتالو

 غارفتسالاو 3 وهلا نول ذكاو 5 ويلا دش دو مهماعط يف ة ةراح )| لباوتل ارب تتوريعشلاو أو

 قصختوبلاو 0 00 ا 4جلاور 3 0م مج :

 سلشلاب ششل حششسشلتو سششسسس سسسسس سس سس ب جبييييسبب ب اش جسيسسم شسششستت_ ةمسسسستم ةششستبل سيسسسا .3تلسس_

 يي ب يي مجسم هد-سبملعطضسدطدططسلب د ردلدددعععدلدسبددلعطبهظهعغشغظ نم ل لسه سس سمسم سسلللسسشسلا
 حم سمسا

 تبتسم اة و ا ا رح مهسسل بتفقد. ف عم سك 1

 #* 2 ةيصاخ كلذ 6 عزرطاو 0 3

 ييرتختلرأ افلا فرعي ىلذكلمعتسيل عفانلا الافران اج هنعزارتحالاو 0
 م سس سس سس ساس

 بر ال هد ةقيدولا ثانا اناويبعلا نم هسفن ناسنالا ماعط يف عقب دقن دقفو دعلا ماعط نع زرع ءزرحع لا تلا ىفكيالو

 رابكلاز ار اكشالا تام كان ءزارتحالا بج ى !ذلف لتقيق ةيمس هيف امضامهر وغو اليت ثرلاو

 رضحازاف :ريسنلارثكأ يفودار اان ١ اذاف هلناوبحلا ةيسلرثكا ب ارشلا ف كلذ عوتوو تافقسللاو

تلا ضعب فو 10 ا ماعطلا نع ينعي امه ههمع ' :ءزرتحملا
 مورشلاو ءامنسلا نع ياةنع جسم

 ىلذ اهي فخ يأ اهيفمس لاس ديا هرثد نكافيست اورلاوموعطلاةيوقلا ةي ذغالا كرتبلف يب ككل

 مشي _ سسسسسل جتني كدب شتت ةميبيبس مياة يشيل

 روض ركل دواس الا اعلا 4م وهف ع تح 0 مصخعاذلو تا مك

 دايددصلا يفسر ىف مسار"
 0 ميسا ا ا ملا 0
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 20ص ااا هيي ةهييشسيسشمسنلل مرو سر موكا رو 1 ا

 راج ب 6 ةداأ 0 ا 7--

 را جا ١بارتلاوةينابن لوقو و كيل دعم لو ند بكره وهف ي !معلا اهاو يندعملا يا

 د



 2 ا حت خضعت 53

 سمسم تسسلم سس سلا سس تيس سس

 0 م001١ 77 و دلهي بتعشاهه_هدلهغظ لة هس شسل8 لل
 محصل مسلسل تعسسسا

 ا ا 0 رفصالا»برتلاوز 5
 يرخ 10 دوار لاك ةين اويتعلاو * * ناعيد ١ رلارطفلا و امكلاوررا اكوشلاو لثأ ا 0-0

 د م حل ب را رص تاس كيوصممت بص ححسص سس

 1 5 4 ايياذتفإزطو طم م ةراوولامنلا! قر وس ارهو لو يعفالاةر رار عا فلو 53

 ا و ما 0 1
 7 ا

 ا هدس-سني سلس يل شسنلالل سسسسسللف سس سس مب سم ميسم

 7-5 انج لدارورال باد فاح ىالابا ىوسلا» ١ 0 ميه 0

 شيلاك نينعتابو | ا كر را
 05502---7----- : 1 ف ا ا

 1 1 ا ترم 5 00001 0 0-0 م هو

امب اهيلع لدتسي دقو 0 )| فانصا ناد
 5 7 .ثدح نا ائةعي دولا ضارعالا م ندبلاف ثدحت

 00 ا ا 0 هيبه

 تار دخلا يبت نم .ممسلا نأ ل اء لد دربور دخو تنابس ث دح ناو كسأاو 11 ةررلا نا

 7-5 ناسنالا ناضي يتلا مومسل ا  وغف هو دراب قرعو ةوق طوةسالارهظي ملنأو

 ىيفالا ةمعأ أر عوطم لثمف هلكح ندبلا ةعئار اما أ او رلاب اهيلع لدتسي دقوا ه«ادراوقو

 0 بنرالث#ةنفعملا مومسلا برش دنع ينل سلا ١ ارك هنصو ضع ةسّنارام مأوةهبر اش ى

 ظ : لح نئلعرصبلا عقي نأ دعبي م !مومسملا ى ا ايلا لمتجر يار لاو

 1 هتق دح بلقنتو هيلع شغب د مومسملااذخا اذا ةثيدرلا ت امالعلاو نيسبجا 2 هسرادرم

 ش ضبنلا طوقسو هناسلعل دو ِهنيَع ترمحا اذا ىلذكو صالخلا جرنالف أد داوس بيغيف

 ُْ منا برد مريدت لاك شيام لف لاعلا ذم لثم ينو ءوس ل د رلاو



 ظ (ممن) ظ
 نمسلا عمةزجنالار 77 نمبأط ا تيار جوشو )| نكح زامل امب عئقلا ىلار 2200

 2س تت ا تت 5تتلصطدطلٌتلت اتت( 25[ ت92 2ت١شُالا تبطل 22222 222222 2222222 2 يعل همم سس 1

 هني داعرسكحب مسلا ع عوقب مل ناو ةكلذ :لعلت 0 نم 0 مه كل ذ نم دو

 1 أنو رعالالوا | يتس اذا مونخملا طلاق قايرت عو ِء يفلاب ةلاحم ال مسل للا جرختامصو
 م ب سس !ةثكتت“:للبلاباتتتك““ك 48ه“ كك“

 ابا | لا لزني لئذالا قا 21211100 هعبتي مئاضياًيفتو نربللا برش ءاصقتسالا

 هايل ا ١ او دلا همف يف خفنيو سطعيو بيطملا نس ها كيبل امشيو لياعلا احاربو

 1 فرتغلا جالا * تال طل فر وكذ موه ام ازمه منا د هب جيلوص ملا افرع اذا مث هرعف ةرعش

 ةعبرالا قايرتو هقاد رثو مونخملا ن نش اوريبكلا قايرتل :لاو اد ريغو ةيلو يَ نا :احرفملا هلك

 هلل المسسسسل شمس سس للا سلا

 ءامت لك سيو لسعب نج ا ا ي قلو قع نع رد هلوصاو نادجأ |ذِخّوي نا ديجوه اهمو

 ومسند ١ 3 تاما 0 :ولتملا نم رج ف ةتحسجلا

 هش كعك د هم ملدا+دلبل 1

 سشسلل حس سس سس سنس

 موجب 0 0 0 نعفادغبلت م 0 30 0 ليغ

 ”.طساهنءا ثول مزللا سي ا ا

 ضدياببكلا لح سيزر 0 ياقوت !ايرطاو كم ءص) ١ قر , و هيف أف وشنملات يول الاديلطو

 يول نطير اطلت ثوار هوم اون[ راهجللل ولأ وتشكجنفلاق رووا رعرعلا

 خالط نع ريض بتلاثيبلا رع ماوهلا درطي ام همو هو ماوهلا هبرقب ملا تعج ع ل نمو بايميا راج كلذ

 0 ا و

 فالظالا نيب قرفلاو رفاوحلاو فالظالاو نورقلاو ةنقلاو نسوسلا لصاو هتابضقو نافر

 هرفاوعلا ن ناورو ولا ضعب ن هايف للطقم اهمادقا فارطاى .دلا ب او دلل لاقي

 تديكرجنفلا بريم“ لاى لذكم مج بكسلاو ةيححو راغلاقروو تيتلع 7257777 :

 تاوملا لقدم تاكومو زيرملاو قنا عماسوسخو ويوم ادام و كازا
 ماوهلان راقي سيت يأ دا: ةلكر سق ئاطبا 1قلفل م لببلا ف لالش اذا تار اراكلا اه اهنمسبرهت يتلا

 رمنلا دج نا ليقو لئايالاو تاننا نهرا قلل واهتلتق ثرهظاذاف برهن اهنم عزفت

 حر

 جالع



 أح لاورط

 براقعلادرط

 ضوعبلانرط

 ١) سرعساأدر َط

 ةرأفلادزط

)52-( 

 20 ل لقيرلاز 0 ولأاو كو 0 9 2 82 5 0 00 تل اقئاحيرملا 25-7 ١

 7 717 دروأ ! اقر اير راونسلا و ٠ ن 'ليقو مث , مئاهبلا لتقي تخرد :دازآ رو . ناتج دلاو
 ا لاا ور ا كال دا تر ء بلا 2222222 222222272223

 اهانقي قدرخ لاو | ل نفل 2 رد ثونلاو أو ثير 2 درط# تنجاهسأر لد نهداذا لبقو . ت

 سس نس سس سل سس ل

 ١ ةقروو انك م13 اذا هل 1 0 كس ابراقعلادرط الك كمص تمد 2 يل ١ اع عضواذاو

 شسيسس سمسا سس سس سس مشسسسلس  مستلالالالا سسسستلاسللا  سسسسااااا سس  سسا سسسساساي سسس- - حشساببلا يي سلسل 2 3

 1 ىلذكو براقعلا برهي براقع وس“ ل لا ا لفيلم ١! لفتو عوردساو

 شراذا ثيغارب بلا درط# جورخلا ى يلا هلت م ادرحج ب ئياع عطقملا للا عضواذاو م هخمارزلا

 هسيسيسسسل يسن 2 يسب ميجا

 تل 00 كو تا تال تا 0 اطيل 6 ع ىلا

 ةيمسلسل ببسل سل ةسشسلق شيش لس” سنس حححيايسه سسسسسلا سيب سان سسسسنشب_ ب بسنت _ سس سم سبب ميسسسسسااس_ بلس _ ممسسسملمم

 ا مر يت ل و تر ل

 هما مدس ملنتلا م مسلما دلل. مكل

 دوج اوهو 0 | 0 0 اسوا سدا

 شر و ةزوج .وأورست رسسلاقروبوا لل هرعل ايوا لدرخلابو اه ء أر دا 1 ال وا تيركل وأ 0

 00 2 اد درطي سرع نبادرط# با اكسل ا ريدقيلالاوا» 3 .هرتلا خيمأبو هذه ضبطت يب .

 ملي هسالور .اذل ير الص ب يربك نصا , جنلاو قبرخع ةبوخلو كيرلا 4 اهلئقو انقو ةرافلادرط .

 3 و ةميظعا !ضاوشلا

 ميس ااتسل تينتتننسلا

 1 م ؛كاواذهو تننا !ه ءاملاةر أف ليلا هدجتملن انءاملاف

 يصحو اايئاو عم ةواركذلا ةرأ افلا تخلص !ذاو د م ١! بارتلاو ةيهلالا

 خمللا ا ةيكترلتل 00 ا لاعب نو يو

 همس مسيل سس سلا سس ل يي سم مسسسسسسا متل ال تلا 22 2222 م سم تت عسسس ةدسسس ييانسا سمسم مسسستسسا سسسسسسلل سس

 مل ة مششسشس مسلسل  شششسل مسستلي سس مسسسلل سو سمسا سس تسسلم

 م سل سو يمس  حسسسملاا سسسسسسسلل مممسسسسلل سسسسسلل مسمي تسلا مسسسسم 0 ا

 مدسنسلا صح اسس ال سامو يي سل سم مسي سيبنيب مس جبس: ا 2: :بججبابب ببيت ثثسسيشّش٠"ب ب سيسي(” سس سنا سل محم مديسسعسل

 ظ ل كل فلج ناد 0 هد روابرط# روز بلدا ناجم



 ا ا 0 وهيسييسسسسم يسيل ل سسسسسلا ميسم مسلما تسل سم

 6 اما اطقم م توه د ا الجل فاعل نايل سرا اه امس ل رعبا

 ب نمر 03 ال م 0 كيوق 0 فاذصا 1 ااهفعضو 3 قون ببسك مسقنل
 111 مدمس عسل  .مسسسا مل ابل دس مدس سنت ةعسلللا

 مم شح حسا اساس سس سس

 ا 0 د مياحلا 4ينال

 هد دس لع سسسسللا ممم م سا مل سس 032525ت53759595-ب - 9327-- 200 ا ااا التلال را ويتسع اج د صضطص ضل

 برهالا ناويح اهب س ع الو لك كال اهنيكحا لوجا احانافء عىشاهرمعع+ لوح تبنبالو هيلع
 مشمش سس ال دل ل لمن شسلل

 اهسفنب بذعل ى دعب ةولغ ىلا املا اهريغصب لتقيو تومب مث رحت * مأو دج مي

 نا

 هش ميس 0 د رثا اطلا

 ا سم مس مس سس سس سس مسسسسم

 ل ا تس 22222 22222-22--2----3322222-2----5

 5-2 2 2و ا ةسرف 0-5 7 اهسم دق و ص

 ةءادر ةدشو ةرحع كل رح هي اذ نم هي درلا صاوخعأأو 0 كرتلا د الب يفرثكت ةذهو هك هبك ارو

 عفنيال لب تار ضدخملاب قياثال اهتاجل اعمو ةذه ل اثم وأ اهنفعو 22-6

 حار رطل" ابالاو ضدالو لد ؛ دعي مس 5001 قاتلا ىنعفلا قو :َضلا اةدعب دئعيا عفن : بطلا ىف أه درك

 مدمس محلل 71 20 ل

 طقف طقف ةحارجلا 0 ع هدو اهعسل ةحرق 7-3 !اعنامناو تايعلار ابك نم ةوتعأو نينتلاك

 قفيصا صل ناز او ناقوم ي 0 نوكت مص دنسل دو

 اهضعب يفو تاعاس عسن : ينويسنلا س
 هد هات سس ملال مسمي ليس مس تسلسل كارلا 522

 قايرثل ١ىسيف الوأر أ 3 0 شه ان الط اش قلل مع 5

 كسملغلا ' ىلاذو هعمل تس كك 0 0 2

 ممم ممل ا 1 ل ا اال الاكتل اك ل الع م تل شل نط لال طل ل"
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